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PARECER CREMEB Nº 06/14 
(Aprovado em Sessão Plenária de 26/06/2014) 

 
PROCESSO CONSULTA Nº 013.556/13 

ASSUNTO: Cartão desconto versus benefícios para comunidade. 
RELATORA: Cons.ª Rosa Garcia Lima 
1º RELATOR DE VISTAS: Cons. Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcellos 
2º RELATOR DE VISTAS: Cons. Otávio Marambaia dos Santos 
 

EMENTA: É vedado qualquer tipo de cartão desconto na 
remuneração médica, quaisquer que sejam as finalidades. 
Constitui "cartão desconto” qualquer projeto que conceda 
desconto na consulta, exames e procedimentos, com o 
pagamento sistemático de valores, mesmo que denominado 
como “doação voluntária”. 

 
DA CONSULTA: 

 

O presente expediente consulta refere-se à solicitação de um profissional médico preocupado com a 
implantação em seu local de trabalho do projeto intitulado "Mais Saúde". 
 
Segundo o consulente o mesmo trabalha numa instituição há 26 anos e que a nova diretoria está tentando 
implantar um projeto que denominou MAIS SAÚDE, através da comercialização (grifo nosso) na 
sociedade de um "cartão de desconto". 
 
Prossegue aduzindo o consulente que o projeto esta sendo denominado como "doação voluntária da 
comunidade", o qual implicaria em descontos nas consultas, exames e procedimentos ambulatoriais 
realizados em consultório no Centro Médico na instituição. 
 
Afirma, ainda que a instituição aluga os consultórios a preço de mercado e os médicos reformam, equipam 
e nele atendem seus pacientes. 
 
Diante do exposto, e sabendo da posição dos Conselhos Regional e Federal de Medicina acerca dos 
cartões de desconto, gostaria de saber se tal procedimento tem amparo legal. 
Em anexo consta ofício da Instituição citada do seguinte teor: 
 
"Senhor Profissional: Cumpre-nos informar que a Fundação está em vias de implantação do Projeto MAIS, 
cujo objetivo é fortalecer a Instituição através de captação de recurso (grifo nosso) por meio de 
doações voluntárias da comunidade. 
Face ao exposto e entendendo a importância de V. Sa. como participante deste projeto, apresentamos a 
proposta elaborada pela Fundação para vosso conhecimento, baseada em outras instituições que 
praticam esta modalidade de serviço, para que seja analisada e, se for o caso, 
2. apresentado contraproposta. 
Consulta médica 50% do valor particular 
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Exames Valor da Tabela CBHPM. 
HM [honorários médicos] de Procedimentos Ambulatoriais Valor da Tabela CBHPM. 
Salientando que os valores apresentados serão pagos à vista diretamente ao prestador pelo usuário do 
serviço. 
“A assinatura e devolução deste caracterizarão a aceitação de V. Sa. ao apresentado e, 
conseqüentemente, inclusão no rol de profissionais e serviços disponíveis aos usuários cujo 
direito ao beneficio estará vinculado à pontualidade na sua doação".(grifo nosso) 
Em anexo, consta também impresso publicitário onde constam informações sobre o projeto em 
comento:"O Hospital é fruto do trabalho conjunto da Diocese deste Município, médicos, funcionários e da 
comunidade, que desde 1962, vem prestando relevantes serviços à sociedade e região, sendo 
85% destes serviços através do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Em 1997 passou a ser de responsabilidade da Fundação Hospitalar, entidade formada por representantes 
da Diocese, funcionários do Hospital e da comunidade, integrando-se à sociedade que passou a ter 
responsabilidade pela causa e objetivos. 
Durante toda sua vida, esta entidade ofereceu, dentro de suas possibilidades, um projeto para oferecer 
uma grande contribuição à sua clientela, proporcionando um atendimento médico hospitalar de relevante 
importância à comunidade regional. 
Ao longo dos seus 52 anos, esta Fundação Hospitalar sempre contou com o apoio do poder público, 
doações de pessoa física e da iniciativa privada para prestar atendimento à população usuária através de 
Planos de Saúde, Particulares e da rede pública de saúde através do SUS. 
Hoje buscando acompanhar os avanços da medicina e assim favorecer aqueles que vivem nessa região 
buscamos novos caminhos para que investimentos sejam feitos e objetivos sejam alcançados. 
Devido à necessidade de fortalecer o hospital e se manter atualizado tecnologicamente e oferecer mais 
conforto aos pacientes, a Fundação apresenta um projeto que pode ser financiado por qualquer pessoa 
física ou jurídica. 
Pode-se contribuir com o trabalho da Fundação de diversas maneiras. A instituição recebe 
doações em dinheiro, equipamentos, reformas, bens materiais e até mesmo trabalho voluntário. 
Vemos na solidariedade o melhor caminho para propiciar estes objetivos tendo como benfeitores a nossa 
própria comunidade que será a maior beneficiada com os resultados. 
Porque acreditamos que seja melhor investir hoje para ter o melhor sempre. 
 

DO PARECER : 
 
O Conselho Federal de Medicina (CFM) vê assim os cartões de descontos: "A fim de que possa exercer a 
Medicina com honra e dignidade, o médico deve ter boas condições de trabalho e ser remunerado de 
forma justa e levando-se em conta que “a Medicina não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer 
forma, ser exercida como comércio";  
 
Diz que: “É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico";  
 
E mais: que “O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, 
finalidade política ou religiosa"; 
 
Desta forma conclui-se que: "É vedado ao médico explorar o trabalho médico como proprietário, sócio 
ou dirigente de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos, bem como 
auferir lucro sobre o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe"; 
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“Os Cartões de Descontos são simples intermediadores, sem qualquer compromisso solidário de 
qualidade ou responsabilidade civil, expondo o médico a uma série de riscos legais.” 
 
“Considera por fim que é antiética a participação de médicos como proprietários, sócios, dirigentes ou 
consultores dos chamados Cartões de Descontos, ficando proibida a inscrição destes Cartões de 
Descontos no cadastro de pessoas jurídicas dos Conselhos Regionais de Medicina. Como também “é 
considerada infração ética a comprovada associação ou referenciamento de médicos a qualquer empresa 
que faça publicidade de descontos sobre honorários médicos.” 
 
DO CARTÃO OU ESTRATÉGIA DE DESCONTO : 
 
Art. 1° - O cartão ou estratégia de desconto como modalidade de intermediação do trabalho médico tem 
como pressupostos para sua identificação, além de outros, as seguintes características: 
a) Mecanismo de captação de clientes por pessoas jurídicas intermediadoras do trabalho médico, que se 
utilizam das associações tais profissionais para obtenção de lucro. 
b) Promover a equiparação da medicina ao comércio, por vezes sendo concedidos descontos em serviços 
diversos da prática médica e de outras áreas de atenção à saúde. 
c) Atividade baseada exclusivamente na possibilidade de redução de honorários médicos não assumindo 
compromisso solidário de qualidade ou responsabilidade civil. 
d) Cobrança de anuidade por sua utilização. 
e) Alteração na relação de trabalho havendo possibilidade de prejuízo aos profissionais médicos que 
atendem nas "clínicas credenciadas". 
As empresas médicas, que criarem e utilizarem cartões que apresentem as características deste artigo, 
serão consideradas intermediadoras de trabalho médico. 
As variadas denominações dos cartões ou estratégias de desconto não desobrigam a apreciação das suas 
características e emissão de parecer, de forma a avaliar a existência de indício de violação de postulados 
éticos da medicina. 
 
No Expediente Consulta nº 127.989/06, que versa sobre Cartão de Desconto, o Cons. Relator José 
Márcio Villaça Maia Gomes, elaborou a seguinte Ementa: A intermediação na prestação de serviços 
médicos que concede, exclusivamente aos membros credenciados, direito ao pagamento dos 
atendimentos por uma tabela pré.estabelecida, simula na verdade o chamado cartão desconto, 
vedado pela Resolução CFM nº 1649/02. 
 
Analisadas estas premissas nos documentos já referidos resta-nos acrescentar que, no caso em tela, 
aparentemente, não se visa o lucro, mas obter recursos para a prestação de serviços a população carente, 
atendida por uma instituição caritativa. 
 
O cristianismo nas suas mais diversas denominações lastreia-se nos ensinamentos de Jesus Cristo e nos 
seus seguidores imediatos – os apóstolos. Percorrendo todo o caminho da teologia cristã encontramos 
como fulcro para o exercício da caridade duas características fundamentais para que esta possa ser 
considerada verdadeira e alcance as graças divinas: a volitiva decisão do crente em fazê-la e a sua 
absoluta necessidade de nada querer ou merecer em troca. A tal ponto que Jesus assim ensina; “o bem 
que a tua mão esquerda fizer que nem a mão direita o saiba”. 
 
Não há impedimento nenhum para que qualquer médico ceda parte do seu tempo de 
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trabalho ou mesmo do que ganhe com o suor do seu rosto para a caridade, para tanto obedecendo aos 
dois postulados já citados. Aliás, registre-se, o texto da carta enviada aos médicos explicita diversas 
formas de como fazê-lo. Quando, no entanto, isto é trocado por resultados a serem revertidos para a 
instituição que ao receber dividendos do trabalho médico (pelo desconto) irá difundir que no local onde 
estes trabalham serão ofertados serviços a preços competitivos (leia-se abaixo do mercado) cria-se uma 
situação que nos remete a todo o arrazoado já trazido à baila no início: estabelecem-se vantagens que 
não são inerentes a capacitação profissional, esforço pessoal e qualidade de cada profissional em 
detrimento de outros, mas que estarão em clara desvantagem  pela exclusiva questão do preço menor ali 
garantido. Qual paciente não será tentado a preferir aqueles profissionais pelo preço mais em conta? 
 
É claramente uma competição desigual e a justificativa religiosa não se sustenta dado ao claro 
constrangimento exercido sobre quem já paga e sustenta o espaço cedido nesta instituição, ou seja: 
nenhum dos profissionais daí está a usar este espaço gratuitamente e não adesão cria uma situação 
constrangedora. 
 
Não discordamos de modo algum da nobreza e necessidade do trabalho institucional, mas a forma 
encontrada fere claramente a ética quando expõe médicos ao constrangimento da contribuição 
compulsória, distingue grupos de médicos na região entre os que dão desconto, dos que não dão e 
configura-se com o objetivo de obter vantagens ainda que dourada com a possibilidade do uso em prol 
dos carentes. No entanto, entendemos que nada impede que os seguidores da fé ou aqueles que embora 
não sendo crentes e desejando fazer o bem em auxílio dos despossuídos doem livremente o seu tempo 
para atender gratuitamente os carentes ou ao receberem seus honorários mensais possam doar uma 
parte ou até a totalidade dos seus haveres em prol da causa benemerente. A Bíblia fala que “Deus ama ao 
que dá com alegria”. 
 
Sem dúvida dar é melhor que receber, mas não na forma de Cartão de desconto. Agindo desta forma 
estão a fazer concorrência desleal e, por conseguinte, ferindo o Código de Ética Médica. 
 
É o parecer SMJ. 
 

Salvador, 26 de junho de 2014. 
 
Cons. Otávio Marambaia dos Santos 
Relator de Vistas 


