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CONSULTA
Em e-mail, encaminhado a este Conselho Regional de Medicina a Sr.ª XXX, faz consulta com
o seguinte teor:
“Solicitação: Gostaria de saber se existe alguma notificação de que o médico quando
plantonista de um PS tem o direito de ser pago pelas consultas e pelos procedimentos
separadamente?Justificativa: Sou secretária de um médico e o mesmo me solicitou essa informação,
pois faz plantões em PS e recebe por atendimento e não o valor do plantão fechado, ou seja, se não
atende nenhum paciente não recebe nada, e se realiza algum procedimento após a consulta só recebe
o valor da consulta.”

FUNDAMENTAÇÃO E PARECER
Em relação ao assunto, o Código de Ética Médica, já em seus Princípios Fundamentais, traz
que: “Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de
trabalho e ser remunerado de forma justa.” O senso de justiça a que se refere o princípio não está
atrelado somente ao valor pecuniário, mas sim ao fato de que os atos praticados devem ser
remunerados. Assim, genericamente, se temos dois atos distintos, como consulta e procedimento,
os honorários devidos são separados.
Cabe a ressalva de que os valores recebidos por ato praticado em nada se confundem com o
valor fixado pelo plantão presencial, que assim como o sobreaviso deve ser remunerado sem
prejuízo aos honorários a serem recebidos.

É o parecer.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2011.
Alexandre Gustavo Bley
Cons. Parecerista
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