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PARECER CREMEB Nº 10/17 
(Aprovado em Sessão Plenária de 28/11/2017) 

 
 

PROCESSO CONSULTA Nº 04/2016 
ASSUNTO: Cobrança de Honorários Médicos na atuação em Times de Resposta Rápida. 
RELATOR: Cons. Jorge Marcelo da Cruz Oliveira Motta  
 
 
 

EMENTA: O médico que atue em Times de 

Resposta Rápida tem direito a remuneração 

pelo seu trabalho. A modalidade de 

remuneração profissional deve ser 

estabelecida entre a Diretoria Técnica e 

equipe médica de cada estabelecimento de 

saúde, respeitando-se o Código de Ética 

Médica e as normas do Conselho Federal de 

Medicina.  

     
 

 
DA CONSULTA: 
 
Em consulta protocolada no CREMEB, consulente, médico clínico geral e intensivista, solicita 

parecer a respeito da cobrança de honorários médicos relativos ao atendimento feito através de 

Sistemas/Times de Resposta Rápida, a pacientes internados em hospital e que evoluam com 

deterioração clinica.  

 

Inicialmente descreveu algumas características dos Times de Resposta Rápida (TRRs), verificadas 

em literatura. Salientou que os TRRs estão vinculados a sistemas de gerenciamento de risco 

hospitalar, com o objetivo de prevenir a deterioração clínica dos pacientes ou tratá-las de forma 

precoce, evitando assim complicações. Apontou que, segundo o Institute for Healthcare 

Improvement (IHI), o propósito dos TRRs é levar a expertise do cuidado crítico à beira do leito. 

Sustentou que a implementação desses sistemas é incentivada por entidades acreditadoras, e 

estudos demonstram o impacto dos TRRs na redução de paradas cardiorrespiratórias e na 

mortalidade hospitalar. Levantou, porém, questão sobre a sustentabilidade desse modelo de 

assistência, uma vez que o mesmo não é diretamente financiado pelas fontes pagadoras, 

principalmente nos hospitais particulares, que, de forma geral, recebem por 

procedimento realizado. 
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Em seguida, trouxe a Medicina Intensiva, como uma das especialidade médicas mais utilizadas para a 

composição dos TRRs, juntamente com a Medicina de Emergência. Destacou que médicos 

intensivistas vêm prestando serviços fora das UTIs, em sistemas como o ICU outreach (UTI sem 

fronteiras), onde esses especialistas atuam, geralmente por solicitação de interconsulta, em casos 

específicos de pacientes em alto risco para deterioração clínica, seja por alterações de sinais vitais, 

por complexidade, ou por alta recente da UTI. Ressaltou que essas funções realizadas fora do 

ambiente da UTI se referem, principalmente, ao médico intensivista diarista, sempre garantindo a 

presença do médico intensivista plantonista na área da UTI, ininterruptamente, 24h por dia. 

 

Por fim, apresentou os seguintes quesitos:  

 

"1) Sendo o intensivista um médico especialista em Medicina Intensiva, ao existir a solicitação de um 

parecer dessa especialidade por parte do médico assistente, é ética a cobrança de visita hospitalar 

por parte do intensivista parecerista, ainda que este paciente esteja internado em unidade fora do 

ambiente da terapia intensiva? 

 

2) Sendo o intensivista um médico especialista em Medicina Intensiva, uma vez que o mesmo faça 

parte de um time de resposta rápida, considerando que a deterioração clínica possa ocorrer antes da 

solicitação de consulta pelo médico assistente, é ética a cobrança do ressarcimento do honorário 

médico por parte do intensivista que avaliou o paciente, posteriormente à estabilização do quadro, 

ainda que o paciente esteja internado em unidade fora do ambiente da terapia intensiva? Cabe 

ressaltar, aqui, que os critérios de deterioração clinica são previamente definidos e estabelecidos em 

protocolo institucional, o que previne a superutilização desse serviço. 

 

3) Em relação aos atendimentos acima, nos casos em que o médico intensivista é contratado como 

empregado (sob a égide da CLT) do hospital, é licito o faturamento dessas consultas por parte do 

hospital? Sendo de comum acordo com o médico intensivista empregado e respeitando o artigo 65 do 

código de ética médica, que veda o recebimento de remuneração de paciente como forma de 

complementação de salário?  

 

4) Nos locais com escassez de intensivistas, nos casos em que os médicos da emergência (ou outro 

médico contratado de outra especialidade) realize a função do time de resposta rápida (descrita na 

pergunta de número 2), é ético o faturamento dessas consultas por parte do hospital?" 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Há mais de uma década, existem discussões e publicações relacionadas a atuação 

dos Times de Resposta Rápida nas instituições de saúde no mundo. Conforme 
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lembrado, em parte, pelo próprio consulente, os TRRs são utilizados nessas instituições como 

estratégia para qualificar a assistência prestada aos pacientes internados, com o objetivo de 

identificar aqueles pacientes de alto risco (através do reconhecimento precoce de sinais de 

deterioração clínica) e oferecer atendimento por equipe multiprofissional liderada por médico. Em 

última análise, os TRRs têm sido capazes de: aumentar o reconhecimento precoce de doenças de 

elevada morbidade e mortalidade (tais como sepse, doenças cerebrovasculares, etc.); reduzir a 

ocorrência de paradas cardiorrespiratórias nas unidades abertas (enfermarias); reduzir as 

transferências para unidades intensivas (UTIs), ou fazê-las com o paciente em melhores condições 

clínicas; e, até mesmo, reduzir a taxa de mortalidade hospitalar. 

 

Para tanto, faz-se necessário uma equipe habilitada e treinada na condução de pacientes críticos ou 

semicríticos em situações de urgência e emergência, na maioria das vezes com experiência em 

medicina intensiva e/ou medicina de urgência.  

 

Da mesma forma que se admite, e de certa forma se estimula, a participação do médico assistente 

no cuidado aos seus pacientes enquanto estão internados em unidades críticas, também tem se 

mostrado positiva a participação do médico intensivista na assistência a pacientes potencialmente 

graves ou de alto risco, que ainda estejam fora da UTI. Neste diapasão, como descrito pelo próprio 

consulente, algumas instituições organizam modelos assistenciais ampliando a fronteira de ação do 

médico intensivista, seja através de TRRs, da atuação pré-admissão na UTI, ou mesmo no 

segmento pós-alta da unidade fechada. Sem, contudo, retirar o intensivista plantonista da 

assistência direta aos pacientes internados nas unidades intensivas. Destaque-se que o CFM admite 

a saída do médico intensivista plantonista da UTI em caráter excepcional, nas necessidades 

imperiosas com risco de morte que possam caracterizar omissão de socorro, conforme verifica-se 

Resolução CFM no. 2.146/2017, em seu anexo capítulo IV, artigo 5o., item VI.  

 

O consulente, convencido dos benefícios técnicos assistenciais dos TRRs, apresenta então dúvidas 

relacionadas à remuneração por esse tipo de serviço prestado. 

 

Nesta linha, a princípio, ressaltamos o que diz o Código de Ética Médica a respeito da remuneração 

profissional. No seu Capítulo I - Princípios Fundamentais - estabelece-se que "para exercer a 

Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser 

remunerado de forma justa". Já no seu Capítulo VIII - Remuneração Profissional - define-se que é 

vedado ao médico "cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina a 

prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de paciente como complemento de salário 

ou de honorários", bem como "praticar dupla cobrança por ato médico realizado", esclarecendo que 

"a complementação de honorários em serviço privado pode ser cobrada quando 

prevista em contrato".   
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Vale lembrar que a participação do médico assistente não intensivista nas UTIs já foi alvo de parecer 

do Conselho Federal de Medicina, prevendo a sua participação no cuidado ao paciente crítico e a 

respectiva remuneração pelo serviço prestado, senão vejamos o que diz o Parecer CFM no. 21/1999 

na sua ementa: "Paciente que necessita de terapia intensiva tem direito a seu médico assistente e 

ao acompanhamento pelo médico intensivista, enquanto perdurar a situação de exceção. Os 

médicos, consequentemente, têm direito à remuneração por seu trabalho". Da mesma forma 

entende o CREMEB, ao verificarmos o que diz o Parecer CREMEB no. 32/2006 em sua ementa: 

"(...) O médico assistente, quando internar pacientes em CTI, e o intensivista diarista têm direito a 

remuneração pelo trabalho desenvolvido". Além disso, o CREMEB lembra ser fundamental o registro 

da atividade médica em prontuário para ser procedida a remuneração, ao exemplo do que traz a 

ementa do Parecer CREMEB 11/2005 "O médico intensivista não plantonista, quando em atividade 

diária na Unidade de Terapia Intensiva, deve ter o seu trabalho remunerado, sendo indispensável o 

registro da sua atividade em prontuário". 

 

 

PARECER: 

 

Passamos, então, a responder os quesitos postos pelo Consulente: 

 

1) Sendo o intensivista um médico especialista em Medicina Intensiva, ao existir a solicitação de um 

parecer dessa especialidade por parte do médico assistente, é ética a cobrança de visita hospitalar 

por parte do intensivista parecerista, ainda que este paciente esteja internado em unidade fora do 

ambiente da terapia intensiva? 

 

Sim, contanto que o médico intensivista não esteja de plantão na UTI no momento da resposta ao parecer 

solicitado. A atuação do médico intensivista fora do ambiente da UTI tem sido cada vez mais frequente e útil, 

sobretudo na atenção ao paciente de alto risco, crítico ou semicrítico, em fase inicial de piora clínica. Porém, 

ressalte-se que o médico intensivista plantonista não deve abandonar os pacientes internados na UTI sob 

seus cuidados, salvo excepcionalmente nas necessidades imperiosas com risco de morte que possam 

caracterizar omissão de socorro. Também não é permitida a cobrança de visita hospitalar aos 

pacientes internados pelo sistema público de saúde.  

 

 

2) Sendo o intensivista um médico especialista em Medicina Intensiva, uma vez que o mesmo faça 

parte de um time de resposta rápida, considerando que a deterioração clínica possa ocorrer antes da 

solicitação de consulta pelo médico assistente, é ética a cobrança do ressarcimento do honorário 

médico por parte do intensivista que avaliou o paciente, posteriormente à estabilização 

do quadro, ainda que o paciente esteja internado em unidade fora do ambiente da terapia 
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intensiva? Cabe ressaltar, aqui, que os critérios de deterioração clinica são previamente definidos e 

estabelecidos em protocolo institucional, o que previne a superutilização desse serviço. 

 

Os Times de Resposta Rápida devem ser formalmente constituídos, nas instituições que elejam essa 

modalidade como maneira de atender a pacientes internados fora das UTIs e que desenvolvam 

intercorrências. A ação desta equipe deve, preferencialmente, estar bem estabelecida em protocolos 

assistenciais institucionais. 

   

Os médicos que compõem o TRR, intensivistas ou não, devem ser remunerados pelos serviços que prestem, 

sendo indispensável o registro em prontuário de suas avaliações e ações.  

 

Cabe a cada instituição, através de entendimento entre o Diretor Técnico e os médicos componentes do 

serviço em comento, definir a modalidade de remuneração, se contratação por horas trabalhadas e/ou 

produção, desde que respeitadas as normas previstas no Código de Ética Médica quanto a remuneração 

profissional. 

  

 

3) Em relação aos atendimentos acima, nos casos em que o médico intensivista é contratado como 

empregado (sob a égide da CLT) do hospital, é licito o faturamento dessas consultas por parte do 

hospital? Sendo de comum acordo com o médico intensivista empregado e respeitando o artigo 65 do 

código de ética médica, que veda o recebimento de remuneração de paciente como forma de 

complementação de salário? 

 

A opção de contratar o médico componente dos Times de Resposta Rápida sob regime de CLT caracteriza 

um investimento das instituições de saúde, que podem cobrar às fontes pagadoras (pacientes ou operadoras 

de planos de saúde), no caso da medicina privada, pelos serviços efetivamente prestados desde que 

devidamente registrados em prontuário.      

 

 

4) Nos locais com escassez de intensivistas, nos casos em que os médicos da emergência (ou outro 

médico contratado de outra especialidade) realize a função do time de resposta rápida (descrita na 

pergunta de número 2), é ético o faturamento dessas consultas por parte do hospital?  

 

Sim. Inexiste óbice a participação de médicos não intensivistas na composição dos Times de Resposta 

Rápida, sobretudo em locais onde haja escassez de especialistas em medicina intensiva, desde que 

devidamente capacitados e treinados na condução de pacientes em deterioração clínica, potencialmente 

graves, reconhecendo seus agravos e intervindo precocemente no intuito de estabilizá-los.       
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CONCLUSÃO: 

 

Os Times de Resposta Rápida são uma realidade em muitas instituições de saúde do mundo, e têm 

reconhecido benefício técnico e científico na qualificação da assistência prestada aos pacientes 

internados em ambiente hospitalar. Devem ser compostos por equipe multiprofissional, liderada por 

médico, desde que devidamente qualificada no atendimento do paciente de alto risco para o 

desenvolvimento de deterioração clínica, ou com agravo instalado, em situação de urgência ou 

emergência médicas, ou criticamente enfermo.  

 

A atuação do médico nos TRRs deve ser remunerada, cabendo a cada instituição, através do 

entendimento entre o Diretor Técnico e os médicos componentes do serviço em comento, definir a forma de 

remuneração a partir da modalidade de contratação, se por horas trabalhadas e/ou produção de serviços, 

desde que respeitadas as normas previstas no Código de Ética Médica e definidas pelo Conselho Federal de 

Medicina quanto a remuneração profissional. 

       

É o parecer, S.M.J. 

Salvador, 28 de novembro de 2017. 

 

 

Cons. Jorge Marcelo da Cruz Oliveira Motta  

RELATOR 

 


