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PARECER CREMEB Nº 12/20 
(Aprovado em Sessão Plenária de 22/10/2020) 

 
PROCESSO CONSULTA Nº 000.018/2020 

ASSUNTO: Agendamento de consultas de retorno sem reencaminhar para o médico assistente. 

RELATOR DE VISTAS: Conselheiro Júlio César Vieira Braga 

 

EMENTA: O paciente, seja em serviços privados ou no SUS, tem o 

direito de ter o seu médico assistente, que manterá o  

acompanhamento em consultas de revisão. O Diretor Técnico deve 

organizar o fluxo de marcação de consultas de forma a garantir este 

direito.  

 

DA CONSULTA 

 

Médica, em consulta a este Conselho Regional de Medicina, assim se manifesta: “Trabalho na 

Policlínica “X” e lá somos dois Cardiologistas (titulados) e outro que atende como cardiologista, mas 

não detém o título. Frequentemente sou obrigada a atender "retorno eletivo" (sem nenhum caráter 

emergencial) de pacientes dos outros dois colegas, os quais continuam trabalhando no mesmo local, 

dos quais, às vezes, discordo da conduta... Já usei os Princípios Fundamentais do Código de Ética 

Médica, inciso VII, e o inciso IX dos Direitos do Médico para justificar a minha posição de 

reencaminhar os pacientes aos seus médicos assistentes, porém, nas Policlínicas do Estado, nossos 

patrões são os prefeitos dos municípios e a regulação dos municípios têm, insistentemente, 

assediado-me e obrigando-me a persistir atendendo os retornos destes pacientes. Gostaria de saber 

se tenho respaldo legal para recusar-me a atender e reencaminhá-los de volta aos seus médicos 

assistentes.” 

 

Em síntese: A consulente está sendo obrigada a atender de maneira sistemática a consultas de 

retorno de pacientes inicialmente atendidos por outros médicos da sua área de especialidade, apesar 

destes médicos continuarem atendendo na mesma unidade de saúde. A consulente discorda de 

algumas condutas e prescrições dos demais colegas, o que não necessariamente traduz imperícia 

dos demais colegas ou outra infração ética, o que deveria ser denunciado à Comissão de Ética da 

unidade de saúde. Parece tratar-se de uma situação que é vista frequentemente quando  profissionais 

médicos optam sobre uma conduta. Cada um, utilizando seu tirocínio e ouvindo as preferências do 

paciente, pode tomar condutas diferentes, sem que isto denote que uma conduta é superior à outra. 

A forma ideal de evitar mudanças frequentes de condutas, que trariam desconfiança ao paciente, 

poderiam levar a insegurança, efeitos colaterais e mais custos na substituição de medicamentos, 

realização de exames e estratégias diagnósticas diversas, etc. é manter o acompanhamento com o 

mesmo médico. Outras vantagens na estabilidade da relação médico/paciente é que o tempo, muitas 
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vezes exíguo, da consulta, pode ser melhor aproveitado por ambos levando a maior confiança e 

adesão do paciente às condutas.  

 

Entretanto, muitos gestores públicos desconhecem o valor desta relação estável e agendam o horário 

da consulta com qualquer médico que tenha horário disponível. Pode ser por tratar-se do primeiro 

horário na agenda, por ser o dia em que haverá transporte intermunicipal disponível ou mais cômodo, 

ou porque é mais fácil agendar para qualquer médico, sem a obrigação de manter a fidelidade no 

acompanhamento.  

 

Por não concordar com a situação recorrente, apesar de sua manifestação em contrário, a médica 

deseja saber se pode se recusar a atender os pacientes acompanhados previamente por outros 

médicos e encaminhados a ela para consultas eletivas. 

 

DO PARECER 

 

O médico pode se recusar a atender um paciente caso não se trate de atendimento emergencial ou, 

em sendo, quando houver outro médico com a possibilidade de fazê-lo. Em outras situações, como 

na quebra de confiança e da relação médico/paciente, ou havendo outro médico mais adequado para 

atender o paciente, o médico pode e deve fazer o encaminhamento visando o melhor para o paciente. 

Esta recomendação vale tanto para a medicina privada ou pública, através do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Agindo assim, defenderá os Princípios Fundamentais contidos no Código de Ética 

Médica (CEM) vigente: 

II – 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... 

VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que 

contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 

ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 

danos à saúde do paciente. 

XIV – O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua  

responsabilidade em relação à saúde pública... 

XXVI – A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que 

visem aos melhores resultados. 

 

Esta recusa não se aplica às situações de risco à vida e integridade do paciente ou em situações 

excepcionais, quando o atendimento pelo colega médico assistente não possa ser realizada em 

tempo oportuno. Ex.: atendimento de alguma consulta que se torne necessária durante as férias do 

médico assistente, consultas emergenciais, impossibilidade não prevista de atendimento pelo médico 

assistente, etc.. 
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A situação posta pela consulente, também pode ser vista sob outro prisma que dificulta o intercâmbio 

de médicos. No Código de Ética Médica (CEM) atual, o Art. 52 veda que se desrespeite a prescrição 

determinada por outro médico, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, e mesmo 

assim, devendo-se comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Cumprir tal determinação 

torna-se deveras trabalhosa se a médica atender sistematicamente a pacientes acompanhadas por outros 

médicos. 

 

A marcação de consultas de retorno, quando os outros médicos assistentes continuam a atuar no 

local, sem impedimento ou dificuldades para agendamento revelam desorganização administrativa e 

pressupõe uma gestão descuidada ou desinteressada em qualificar a assistência ao paciente do SUS. 

O artigo 19 do Código de Ética Médica de 2018 diz que é vedado ao médico “Deixar de assegurar, 

quando investido em cargo ou função de direção, os direitos dos médicos e as demais condições 

adequadas para o desempenho ético-profissional da medicina”. Significa dizer que o setor de 

marcação de consultas deve ser orientado a evitar marcar consultas subsequentes, sem  caráter 

emergencial, para outro médico que não o médico assistente a menos que este esteja indisponível 

ou existam justificativas plausíveis. 

 

Por fim, cabe a médicos em situação semelhante comunicar ao Diretor Técnico a recusa em atender 

sistematicamente a pacientes que já sejam acompanhados por outros médicos. E o Diretor Técnico 

ciente de suas responsabilidades deverá tomar as medidas cabíveis para preservar na unidade de 

saúde o direito do paciente de ter o “seu médico”. 

 

É o parecer, 

 

Salvador, 22 de outubro de 2020. 

 

 

Cons. Júlio Cesar Vieira Braga 

Relator de Vistas 
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