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PARECER CREMEB N°30/09 
(Aprovado em Sessão Plenária de 16/07/2009) 

 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 149.835/08 

ASSUNTO: Interferência de operadores de planos de saúde na prescrição de medicamentos 

RELATOR: Cons. Antônio José Pessoa da Silveira Dórea 

 

 

EMENTA: A prescrição de medicamentos genéricos não contraria regras 

definidas pelo Conselho Federal e Regionais de Medicina, e nem atenta 

contra a autonomia do médico. Não cabe a qualquer operadora obrigar ao 

médico e prestadores de serviço, a ministrar medicamentos e matérias 

específicas.    

 

DA CONSULTA 

 

Diretores de unidades privadas de saúde e entidade médica bahiana, protocolaram consulta neste Conselho, 

solicitando esclarecimentos acerca dos assuntos que se seguem: 

1. Presente o direito e dever do profissional a livre prescrição, a operadora pode obrigar aos prestadores de 

serviço e ao médico a ministrar aos seus usuários medicamento de laboratório especifico?  

2. Tendo em vista as mesmas garantias atribuídas ao profissional, a operadora pode obrigar aos prestadores 

de serviço e ao médico a prescrever medicamento genérico? 

3. Ainda a partir do mesmo fundamento, a operadora pode exigir dos prestadores de serviço fornecimento de 

material ou medicamento, com aplicação de descontos que tornem inviável, do ponto de vista econômico 

ou técnico, a prestação dos serviços? 

4. Diante da prescrição, por parte do médico, de material ou medicamento que, embora adequado à 

prestação do serviço, que por força da aplicação de descontos impostos pela operadora, se revele 

economicamente inviável, e seja, portanto, impossível de ministrar ao paciente-usuário, há 

responsabilidade ético-disciplinar dos diretores técnicos dos prestadores de serviço? 

 

DO PARECER 

 

No que Tange às perguntas formuladas entendemos envolver três aspectos básicos, em que ao passo que forem 

sendo citados comentaremos individualmente: 

 

1. Interferência das operadoras de planos de saúde na troca de prescrição de medicamentos de marca por 

genéricos: 
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O CEM no seu artigo 10 dispõe: 

“O trabalho médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa”. 

 

 

O CEM no seu artigo 16 dispõe: 

“Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição pública ou privada poderá limitar a 

escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e 

para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente”. 

 

O CEM no seu artigo 98 dispõe: 

“É vedado ao médico exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, laboratório farmacêutico, 

ótica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação ou comercialização de produtos de 

prescrição médica de qualquer natureza, exceto quando se tratar de exercício da Medicina do trabalho”. 

 

O CEM no seu artigo 99 dispõe: 

“É vedado ao médico exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia, bem como obter vantagem pela 

comercialização de medicamentos, órteses ou próteses, cuja compra decorra de influência direta em virtude da 

sua atividade profissional”. 

 

A lei nº 9787 de 1999, estabelece o medicamento genérico e dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em 

produtos farmacêuticos. 

 

A Resolução de nº 135/2003 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que autoriza a substituição do 

medicamento de marca por um genérico, faculta ao médico prescrever a receita e assinar uma recomendação em 

contrario quando entenda necessário: 

 

“1.3 No caso de o profissional prescritor decidir pela não intercambialidade de sua prescrição, a manifestação 

deverá ser efetuada por item prescrito, de forma clara, legível e inequívoca, devendo ser feita de próprio punho, não 

sendo permitidas outras formas de impressão”. 

 

O Parecer CFM nº 01/99 aponta que: “O médico que associar, sob qualquer forma a prescrição de medicamentos a 

interesses da industria ou do comercio farmacêutico ou quando facilitar o conhecimento de dados de pacientes a 

laboratórios, óticas e farmácias incorrem em infração aos artigos 10, 98 e 102 do CEM”. 

 

O Parecer CREMEB n.º 44/07 da lavra do Cons. Domingos Macedo Coutinho que versa sobre consulta a respeito 

de imposição de plano de saúde quanto à obrigatoriedade na utilização de medicamentos genéricos, diz em um dos 

seus parágrafos que “detectado a necessidade de uma substância e/ou medicação, que não conste daquela lista 

sugerida pela portaria do PLANSERV, o médico deverá prescrever aquela substância e/ou medicação que melhor 

se adequar aos objetivos terapêuticos pretendidos, não incorrendo assim, em qualquer infração ética.”  
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Parecer CREMEB n.º 11/04 da lavra do Cons. Otávio Marambaia, conclui que “... O médico deve ter 

comportamento que não enseje a mínima dúvida que o seu interesse em indicar determinada marca de 

medicamento, órtese ou prótese seja tão somente para melhorar as condições do seu paciente. ...” 

 

Entende este Conselho que a decisão do uso de medicamentos genéricos não contraria disposições do CFM, o que 

importa é que considerando a extensa relação de substâncias oferecidas ao mercado sejam elas de marca, 

genéricos e similiares, devem ser utilizadas pelo médico desde que não modifiquem a ação fármaco dinâmica 

desejada. O resultado em benefício do paciente é o que deve ser alcançado esperando-se que a droga empregada 

comprove a sua eficiência. O médico detectando a necessidade de empregar uma medicação não disponível no 

arsenal terapêutico da relação de uma Instituição, tem o pleno direito de prescrever aquela que melhor se adeque 

ao caso clínico. Portanto cumpre o determinado pela resolução 135/2003 da ANVISA e não fere o CEM.  

 

No que pese as perguntas 01 e 02 do consulente, somos do pensamento que não cabe a qualquer operadora 

OBRIGAR  ao médico e prestadores de serviço, a ministrar medicamentos e materiais específicos. Através de uma 

exposição detalhada, com nível científico, que traduza efeito terapêutico desejado, sem prejuízo à saúde do 

paciente, levando em conta o custo, não há nada que a impeça sugerir uma relação de medicamentos genéricos, 

desde que não seja considerada como única e insubstituível opção. 

Deve o médico ou prestador de serviços ter independência para decidir se necessário por outros tipos de drogas. 

 

2. O segundo aspecto diz respeito ao uso de materiais e medicamentos com aplicações de descontos em 

favor das operadoras: 

 

- Num mundo de economia instável, é mister que se procure reduzir o custo operacional nas relações 

comerciais. Porém tratam-se de decisões de caráter administrativo e financeiro dos prestadores X operadoras, 

não sendo competência do CREMEB a ingerência no assunto. A aplicação de descontos em medicamentos e 

materiais que tornem inviável a prestação de serviços, deve ter a responsabilidade dos seus negociadores. 

Entretanto é da competência deste Conselho, orientar por questão ética, que os prestadores de serviços assim 

como os médicos requisitem das operadoras medicações e materiais adequados, necessários e de melhor 

resultado possível ao tratamento dos seus pacientes. 

 

3. O terceiro aspecto diz respeito à responsabilidade ética dos diretores técnicos dos prestadores de serviço: 

 

O artigo 2º do CEM dispõe: 

“O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o 

máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”. 

 

O artigo 4º do CEM dispõe: 
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“Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito 

da profissão”. 

 

O artigo 8º do CEM dispõe: 

“O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto, renunciar à sua liberdade 

profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de 

seu trabalho”. 

 

 O artigo 9º do CEM dispõe: 

“A medicina não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer forma, ser exercida como comércio”. 

 

O artigo 17 do CEM dispõe: 

“O médico investido em função de direção tem o dever de assegurar as condições mínimas para o desempenho 

ético profissional da Medicina”. 

 

Os artigos citados acima de uma maneira transparente expõem a responsabilidade do Diretor Técnico, cabendo a 

ele utilizar o melhor da sua capacidade profissional em atenção à saúde do ser humano, propiciando ao médico 

exercer a medicina com honra e dignidade, em boas condições de trabalho. 

 

É o parecer SMJ. 

 

 

Salvador, 20 de março de 2009. 

 

 

Cons. Antônio José Pessoa da Silveira Dórea 

Relator 


