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PARECER CREMEB Nº 22/06 
(Aprovado em Sessão Plenária de 27/06/2006) 

 

Expediente Consulta: 118.328-05. 

Assunto: Negativa de autorização de procedimento médico por plano de saúde 

Relator : Cons. Marco Aurélio de M. Ferreira 

Parecerista de Vistas: Cons. Antônio Carlos Caires Araújo 

 

EMENTA:  

Os termos cateterismo cardíaco, angioplastia e cirurgia 

— lato sensu — referem-se a atos ou procedimentos 

médicos, não podendo por este  motivo, serem 

desautorizados pelos planos de saúde. As questões 

contratuais devem ser solucionadas em fórum próprio. 

 

O pedido de vistas, deveu-se ao sentido primeiro de se estancar o alúvio de apartes 

sobre o tema, que nos pareceu claro, objetivo e preciso. Assim, entendemos que as 

pertinentes argüições e contribuições dos conselheiros, seguiriam na mesma direção. 

Porém, por bem daqueles que ao falarem, evoquem variados sentidos ao que foi dito, 

nessa direção sairia do texto original. Apenas remontamos no conjunto os pertinentes 

aportes colhidos dos conselheiros em torno da consulta matriz e, assim consideramos 

reordenar e reapresentar o parecer para mais uma vez sopesá-lo para que todos 

possamos convergir com uma resposta final.  

 

Responde-se ao cônjuge de paciente segurado — com processo em curso contra o 

plano de saúde — Por este recusar-se a cobrir despesa de honorário com cateterismo e 

angioplastia, realizados em seu marido, sob o argumento de que se tratam de cirurgias 

ao invés de procedimentos médicos. Eis a questão pela qual pede informação ao 

Conselho de Medicina. 

 

Em principio esclarecemos que Ato Médico é por definição todo o procedimento técnico-

profissional praticado por médico habilitado. Assim sendo, uma consulta clínica é tanto 
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procedimento médico, quanto um cateterismo cardíaco ou uma angioplastia. Cabe-nos 

apenas distinguir tão somente, que a primeira é procedimento não invasivo, enquanto os 

segundos o são e recomendadas suas realizações exclusivamente em ambiente 

hospitalar.  

 

Poderíamos ainda definir procedimento médico como qualquer ato de profissional 

médico, que uma vez jurisdicionado ao Conselho de Medicina, tenha por princípio ético o 

objetivo de prestar assistência médica ou investigar enfermidades, sempre com o 

objetivo de favorecer o paciente, dentro dos limites estabelecidos pelo Código de Ética 

Médica.  

 

Todavia, como a interpretação de uma demanda, abre-se para mais de um sentido e 

neste caso, por suposição circunstancial, se há de fato, como foi relatado no pedido do 

parecer, um equivoco para se solucionar por parte da demandante. Deve a requerente 

perquirir inicialmente se a celebração do seu contrato com a referida operadora de 

saúde, deu-se antes da regulamentação prevista na Lei 9656/98, o que caracterizaria um 

contrato de plano de saúde não regulamentado e que, eventualmente, como ocorria 

àquela época, conteria especificações que não contemplam o tipo de ato médico 

pleiteado e realizado no seu esposo.  

 

De qualquer forma, é recomendável que a consulente avalie seu termo contratual. 

Quanto às medidas judiciais adequadas à defesa dos seus direitos conforme e de acordo 

com o que ali estiver pactuado, já foram tomadas, segundo suas informações.  

 

Nada a destacar do ponto de vista ético profissional por parte do Conselho Regional de 

Medicina do Estado da Bahia.  

 

Este é o nosso parecer. Salvo melhor juízo.  

Salvador, 23 de maio de 2006 
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Cons. Antônio Carlos Caires Araújo 

Parecerista de Vistas 

 

 

Aprovado em Sessão Plenária de 27/06/2006. 
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