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PARECER CREMEB Nº 10/14 
(Aprovado em Sessão Plenária de 08/08/2014) 

 
 

PROCESSO CONSULTA Nº 15/14 – EXPEDIENTE Nº 3.574/12 
ASSUNTO: Glosa de Honorário do Médico Diarista na Unidade Semi Intensiva. 
RELATOR: Cons. César Amorim Pacheco Neves 
 

EMENTA: O médico diarista quando em atividade 
na Unidade de Terapia Semi Intensiva deve ter o 
seu trabalho remunerado, assim como o médico-
assistente, sendo indispensável registro em 
prontuário. 

 
DA CONSULTA: 
 
Originou-se o presente expediente de consulta encaminhada por uma Instituição de Saúde referente à glosa de 
Honorário Médico praticado por um Plano de Saúde, em relação ao trabalho do Médico Diarista na Unidade Semi 
Intensiva, quando cobrado concomitantemente ao do Médico assistente.. 
 
No questionamento relata: 
 

I.  Apresentado Parecer do CREMEB, Portaria do MS e na resolução do CFM onde informa que honorário 
médico somente pode ser questionado por médico e esse deve estar inscrito no Conselho do Estado, 
como também impede auditoria à distância. Ressaltamos que, apesar da auditoria técnica do convênio 
em Salvador não questionar a cobrança no momento da auditoria realizada no Hospital, a glosa é 
realizada pela matriz em Fortaleza. 

II.  Apresentado pelo Hospital Parecer do CREMEB N ° 32/06 consulta número 3, onde é questionada a 
cobrança dos honorários do Intensivista não plantonista (Diarista) e do médico assistente no mesmo 
dia. O entendimento do convênio é que a consulta faz referência apenas a UTI e não a semi-intensiva. 

 
Por fim, pergunta: Qual o posicionamento do CREMEB em relação ao apresentado acima? 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
A presente consulta refere-se à glosa de honorários médicos (HM) quando cobrado simultaneamente (no mesmo 
dia) pelo médico diarista em Unidades Semi-Intensivas e pelo médico assistente. 
 
Inicialmente, é importante afirmar que o convênio que pratica essas glosas dos HM nas Unidades de Tratamento 
Semi-Intensivas (UTSI), não aplica o mesmo critério nas Unidades Tratamento Intensivo (UTI), pois existe a 
Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, RDC N° 7 de 24 de Fevereiro de 
2010, que define na Seção III em Recursos Humanos, nos Art. 13 e 14: Toda UTI deve ter um médico 
Responsável Técnico, um médico diarista e um médico plantonista dentro da unidade, além de outros 
profissionais. 
 
A UTI pode ser definida como unidade completa dotada de sistema de monitorização contínua, que atende 
pacientes em estado potencialmente grave ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos, que 
com um tratamento intensivo tenham a capacidade de se recuperar. A UTI surgiu devido a necessidade de 
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oferecer um suporte maior para pacientes agudamente doentes, em um ambiente reservado e único dentro de 
uma Unidade Hospitalar, que oferece monitoração e vigilância 24h para seus pacientes. Já UTSI, conforme 
resolução N: 26/02 do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará pode ser definida como um conjunto 
de elementos funcionalmente agrupados em uma dependência hospitalar, destinado ao atendimento de 
pacientes que requerem cuidados médicos contínuos (monitorização e vigilância), sem condições de recursos 
terapêuticos próprios de unidade de internação comum (enfermaria ou apartamentos). 
 
O mesmo entendimento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, Resolução do CREMEC N° 
26/02, define e regulamenta as atividades das Unidades de Terapia Semi-Intensiva. No seu Art. 5°, parágrafos 
1°e 2°, informa que o corpo clinico dessas unidades é composto por um chefe ou supervisor, um médico diarista 
e um médico plantonista. O médico diarista terá sua importância no seguimento horizontal do paciente, com um 
acompanhamento diário, diferente do médico plantonista que é responsável pela vigilância e assistência ao 
paciente em regime de plantão. Atendimento necessário e semelhante ao das UTI. 
 
O Parecer do Conselho Regional de Medicina do Paraná N° 1812/07, define a atividade do médico assistente 
como o responsável pelo paciente durante toda a internação hospitalar. 
 
Já o Parecer N° 5603/11 do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, define que: “As avaliações diárias 
dos médicos assistentes, intensivistas diaristas e coordenador da UTI são importantes para a condução 
horizontal do paciente e, em comum acordo, as condutas devem ser tomadas e aplicadas dependendo das 
necessidades do paciente, respeitando-se as devidas especializações de cada profissional dentro do contexto 
apresentado”. 

Em relação à atividade do perito ou auditor médico dispõe a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 
1614/01: Art. 1° “O médico, no exercício de auditoria, deverá estar regularizado no Conselho Regional de 
Medicina da jurisdição onde ocorreu a prestação do serviço auditado”, além do parecer do CREMEB N° 39/10 
que versa sobre o mesmo tema designado.  

È importante citar o Art. 98 Código de Ética Médica (CEM) que é vedado ao médico deixar de atuar com absoluta 
isenção quando para servir como perito ou auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e 
competência. 
 
PARECER: 
 
O Convênio questiona que o Parecer do CREMEB N° 32/06 refere-se apenas a UTI e não a UTSI, então não 
concorda em remunerar os médicos diaristas. Porém, como foi demonstrado, as UTSI existentes nos hospitais 
têm na composição das suas equipes médicas o médico diarista, que faz o acompanhamento dito horizontal do 
paciente, além de que todo paciente internado em hospital deve ser acompanhado por um médico assistente, 
tendo ambos responsabilidades pelo paciente, fazendo um atendimento complementar em benefício da 
recuperação do mesmo. 
 
As equipes das UTSI são compostas por médicos que se revezam constantemente em escalas, sendo que os 
dados referentes aos pacientes são anotados e repassados verbalmente nas substituições dos plantões, porém 
o conhecimento total as informações do paciente é do médico diarista, pois esse profissional é o responsável por 
manter as informações individuais e contínuas de cada paciente para a melhora dos mesmos, como acontece 
nas UTI’s. 
 
O posicionamento do CREMEB é que as UTSI têm as mesmas características em relação às equipes médicas 
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das UTI’s, pois os pacientes nessas unidades continuam necessitando de cuidados médicos contínuos, com 
monitorização e vigilância 24h, diferentes de unidades de internação comuns (enfermaria e apartamentos). Então 
o Convênio não pode diferenciar em relação ao pagamento de honorários médicos, tendo que remunerar tanto o 
médico diarista como o médico assistente, quando os registros desses atendimentos estiverem no prontuário.  
 
Ao questionamento da consulta, referente à glosa dos honorários médicos realizada pela matriz, ou seja, 
auditoria feita em outro estado, não está de acordo com a Resolução do CFM n.º 1.614/01, pois o auditor deverá 
estar regularizado no Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde ocorreu a prestação do serviço 
auditado, sendo que a chamada prática de auditoria a distância não é reconhecida pelo CFM e regionais. 
 
É importante finalizar com as palavras do ex-assessor jurídico do CRM-MS, Dr. Ricardo Brandão: “O direito de o 
médico receber honorários pelos trabalhos prestados decorre do princípio constitucional que contempla justo 
pagamento por trabalho em qualquer atividade lícita exercida pelo cidadão. É fator mesmo de justiça social e de 
equilíbrio da sociedade”. 
 
Este é o Parecer. SMJ. 
 

Salvador, 8 de agosto de 2014. 
 
 
CONS. CÉSAR AMORIM PACHECO NEVES 
PARECERISTA 


