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PARECER CREMEB Nº 11/10 

(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 05/02/2010) 
 
 
Expediente  Consulta  169.698/09 
 
Assunto: Legalidade da aplicação da jornada de plan tões médicos 
 
Relatora: Consª Diana Viégas Martins 
 
 
 

EMENTA:  Serviços médicos prestados por pessoas jurídicas 
podem adotar critérios de horas consecutivas de pla ntão e número 
de plantões semanais desde que respeitados os limit es do estado 
físico e mental dos profissionais, de forma que exe rçam suas 
atividades com eficácia e zelo, em benefício do pac iente e com a 
aprovação do diretor técnico da instituição. 

 
 
A CONSULTA  
 
Trata-se de consulta encaminhada por e mail a este Conselho em 19/06/2009 referente 
à carga horária máxima permitida para prestação de serviços médicos de urgência e 
emergência, ressaltando que tratam-se de vínculos com empresas e não pessoas 
físicas. 
Os consultores acrescentam que, em contratos efetuados para prestação de serviços 
médicos na rede pública de Salvador e interior do estado, adota-se o seguinte critério 
de jornada de trabalho: “Todos os plantões serão efetuados em Hospitais da rede 
pública, em Salvador ou interior do estado, e será admitido no máximo 48 horas 
consecutivas de plantão e no máximo 4 plantões semanais de 24 horas.” 
Solicita parecer quanto à legalidade da aplicação das jornadas citadas. 
 
FUNDAMENTAÇÃO  
 
Inicialmente vale ressaltar que inexiste qualquer norma no CFM que determine o tempo 
máximo de plantões contínuos que um médico plantonista de emergências pode 
cumprir. 
O Código de Ética Médica, aprovado pela resolução CFM 1931/2009, estabelece em 
seu capítulo II , inciso VIII, como Direito do Médico : 

“Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua 
experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao 
paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas 
venha a prejudicá-lo.” 
 



                                                            

 

 

 

Rua Guadalajara, nº 175, Barra (Morro do Gato). Salvador - Bahia. CEP: 40.140-460 
Tel.: 71 3339-2819 / Fax: 71 3245-5751 • e-mail: corregedoria@cremeb.org.br • www.cremeb.org.br 

 

Desta maneira, torna-se evidente que o profissional somente deve exercer suas 
atividades se seu estado físico e mental não prejudicarem a eficácia de seu trabalho, 
em beneficio do próprio paciente, com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 
profissional. 
O descanso do médico plantonista já foi apreciado neste conselho, em expediente 
consulta 145.922/07, cujo relator foi o Cons. Augusto Manoel de Carvalho Farias, de 
onde se extrai parte da ementa: “As questões referentes a descanso durante plantões 
de emergência de 12 ou 24 horas carecem de normatização. O bom senso deve 
prevalecer na determinação destes parâmetros entre o corpo clinico e a instituição.” 
O contrato firmado com pessoa jurídica altera o enfoque da consulta, uma vez que as 
normas com relação à pessoa física são diferentes daquelas a que são sujeitas as 
pessoas jurídicas. A CLT considera empregado toda pessoa física que prestar serviços 
de natureza não eventual a empregador, sob subordinação deste e mediante salário. 
A legislação trabalhista que dispõe especificamente a respeito de trabalho contínuo 
estabelece: 
“Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é 
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no 
mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não 
poderá exceder de 2 (duas) horas.” 
“Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) 
horas consecutivas para descanso.” 
A Lei nº 3.999/61, em seu artigo 8º, estabelece que “a duração normal do trabalho, 
salvo acordo escrito que não fira o disposto no artigo 12, será: 

a) Para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de 4 horas diárias”. 
A Orientação Jurisprudencial nº 53 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe 
que: “A Lei nº 3999/61 não estipula a jornada reduzida para os médicos, mas apenas 
estabelece o salário-mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas. Não há que se 
falar em horas extras, salvo as excedentes à 8ª, desde que seja respeitado o salário-
mínimo horário da categoria.  
Na hipótese de contratação de pessoa jurídica objetivando a prestação de serviços 
médicos, não estão presentes os requisitos impostos na relação trabalhista. Assim 
sendo, exigidos os plantões na forma relatada, eles poderão ser prestados por 
qualquer profissional contratado pela empresa, descaracterizando a possibilidade de 
sobrecarga de trabalho para um único profissional. 
 
CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, considerando a ausência de normatização determinando o tempo 
máximo de plantões contínuos que um médico plantonista de emergências pode 
cumprir;  
considerando que o profissional, conhecendo seu estado físico e mental, estabeleça os 
limites de forma que exerça suas atividades com eficácia e zelo e  em beneficio do 
paciente; 
considerando que as questões referentes a descanso durante plantões de emergência 
podem ser determinadas por consenso entre o corpo clinico e a instituição;  
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considerando que é dever do diretor técnico da instituição assegurar condições dignas 
de trabalho, visando melhor desempenho do corpo clinico , conciliando a demanda do 
serviço, o número de profissionais necessários à assistência e o necessário repouso 
destes;  
considerando que os serviços médicos referidos neste expediente-consulta são 
efetuados por prestadores contratados por empresas e não pessoas físicas; 
conclui-se que o critério adotado de no máximo 48 horas consecutivas de plantão e no 
máximo 4 plantões semanais de 24 horas pode ser considerado legal , uma vez que 
são serviços contratados por pessoas jurídicas, desde que respeitados os limites do  
estado físico e mental do profissional, de forma que ele exerça suas atividades com 
eficácia e zelo e em beneficio do paciente e com o devido conhecimento do diretor 
técnico da instituição. 
 
É o parecer, SMJ. 
 
Salvador, 30 de dezembro de 2009. 
 
 
 
Consª. Diana Viégas Martins 
Relatora 
 
 
    
 
 

 


