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Resolução do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) publicada em janeiro no Diário Oficial da 
União estabelece que é prerrogativa do médico fixar 
prazos para retorno de consulta. De acordo com 
a norma, a consulta é constituída por anamnese 
(entrevista sobre o histórico do paciente e, se for 
o caso, da doença), exame físico, elaboração de 
hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação 
de exames complementares (quando necessário) e 
prescrição terapêutica.

Quando houver necessidade de que o paciente 
se submeta a exames cujos resultados não podem 
ser apreciados na consulta, o ato médico terá con-
tinuidade em um segundo encontro, que deverá 
ocorrer dentro de prazo fixado pelo médico – a re-
solução determina que, neste caso, não deve haver 
cobrança de novos honorários.

No entanto, havendo alterações de sinais ou 
sintomas que requeiram nova anamnese, exame 
físico, formulação de hipóteses ou conclusões 
diagnósticas e prescrição terapêutica o procedi-
mento médico será considerado nova consulta e 
deverá ser remunerado. Nos casos de doenças que 
exigem tratamento prolongado, com reavaliações 
e modificações terapêuticas, as consultas poderão 
ser cobradas, a critério do médico.

“A resolução regulamenta o ato da consulta 
médica e a possibilidade de sua complementação 
em um segundo momento, no retorno. Ela es-
tabelece que cabe ao médico indicar livremente 
os prazos de retorno. A determinação do tempo 
necessário para avaliação do paciente e de seus 

CFM fixa norma 
para retorno de 
consulta médica

exames segue critérios técnicos e médicos, e não 
administrativos”, explica o conselheiro federal 
Antônio Pinheiro, relator do documento.

A norma diz que instituições de assistência 
hospitalar ou ambulatorial, empresas que atuam 
na saúde suplementar e operadoras de planos de 
saúde não podem interferir na autonomia do mé-
dico e na relação do médico com o paciente, nem 
estabelecer prazo de intervalo entre consultas. Os 
diretores técnicos dessas instituições serão etica-
mente responsabilizados em caso de desobediência 
às determinações da resolução.

Para o 2º vice-presidente do CFM e coordena-
dor da Comissão de Saúde Suplementar (Comsu) 
da instituição, Aloísio Tibiriçá Miranda, o Conselho 
Federal de Medicina deixa claro com a resolução, 
principalmente para as operadoras de planos de 
saúde, que constitui infração ética interferir na 
autonomia do médico para especificar prazos de 
retorno. 

Justiça – Em setembro de 2010 o Conselho 
Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) 
notificou a Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) sobre o descumprimento de decisão 
da 6ª Vara da Seção Judiciária Federal do Rio de 
Janeiro emitida em 2005. Na decisão, o juiz Fabio 
Tenenblat afirma que as operadoras de planos de 
saúde não podem limitar o pagamento de consul-
tas realizadas em intervalo inferior a 30 dias por 
alegação de que se trata de retorno.

Leia mais sobre o assunto na pág. 2

Em reunião realizada em 28/01/11   
na sede do Procon em Sergipe, com a 
presença da Agência Nacional de Saú-
de, gerências de Pernambuco e Bahia, 
Sociedade Sergipana de Pediatria e as   
entidades médicas (Sindimed, Somese, 
CRM ), a ANS reconheceu a legalidade 
da Sociedade de Pediatria em mobilizar 
os pediatras para livre negociação com 
os planos de saúde , visando o reajuste 
dos honorários dos pediatras.

Essa negociação deve ser anual e não 
vinha sendo feita pelos Operadores de 
Saúde do estado, ficando os honorários 
defasados como vem alertando a Sosepe. 
Alega também a ANS que os Planos de 
Saúde têm obrigação de oferecer a as-
sistência aos seus usuários e nesse caso 
pagar integralmente os valores cobrados 
pelos pediatras aos usuários durante o 
período de suspensão do atendimento.

A suspensão temporária do atendi-
mento aos usuários de planos derivou da 
não resposta das operadoras à proposta 
de reajuste encaminhada pela Sociedade 
de Pediatria ( Sosepe).

É importante que todos os opera-
dores de saúde de Sergipe procurem a 
Sociedade de Pediatria para finalizarem 
os acordos rapidamente. Os planos que 
finalizarem as negociações terão a as-
sistência regularizada imediatamente. 

Fonte: Glória Tereza L. B.Lopes
(Pediatra com Orgulho)

Presidente Sociedade Sergipana de Pediatria

Ações da 
pediatria em 

Sergipe
são legais

Quanto vale o seu trabalho, Doutor?
Valores das consultas médicas
praticadas pelos planos de saúde
em São José dos Campos

Petrobras R$ 80,00 *1

Bradesco Empresa R$ 52,60 *2

Bradesco Individual R$ 49,20 *2

Sul América Empresa R$ 48,00 *1

Sul América Individual R$ 46,00 *1

Policlin Executivo R$ 45,00 *2

-----------------------------------------------------------------

Unimed São José dos Campos R$ 40,00 *2

Unimed Intercâmbio R$ 40,00 *4

Policlin Especial R$ 38,00 *2

Cassi R$ 38,00 *1

Petrobras (apenas PJ) R$ 36,00 *1

Clinica São José Beta 22 Plus30 R$ 34,91 *2

Vale Saúde R$ 32,00 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42 *2

Policlin (Redefit, Policard, Polibásico) R$ 25,00 *2

• *1 Prazo de retorno 15 dias 
• *2 Prazo de retorno 30 dias
• *3 Conforme comunicado de 28 de outubro 
• *4 Prazo de retorno 20 dias

Tabela do valor de consulta pago pelas 
principais operadoras.    

Obs.: A linha pontilhada é o limite do 
valor de acordo com o Conselho Federal 

de Medicina, CBHPM, 
banda mínima: 43,20 

Fonte: Consultórios médicos
pesquisados pela APM
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Não sei até onde vamos, mas que a situação 
dos médicos está ficando insustentável, com os 
honorários cada vez mais achatados, todos nós 
sabemos e estamos sentindo.

Acabei de receber a Carta de Belo Horizonte 
aos ginecologistas e obstetras do Brasil, (leia na 
íntegra no nosso site e os destaques na pág.3 deste 
Jornal do Médico). Nos moldes da SOGESP e 
outras ENTIDADES DE ESPECIALIDADES, eles 
estão se organizando e articulando atividades de 
esclarecimento ao público e aos médicos, do que 
pode e deve ser feito para melhorarmos a saúde e 

opa! Será que começamos a acordar?
também os nossos honorários. Como sabemos, os 
empresários da saúde só querem faturar cada vez 
mais, dando cada vez menos, tanto para o paciente 
quanto para o médico (vide VEJA – dono da AMIL é 
um dos maiores empresários da saúde do mundo). 

Já ouvimos de parlamentares que a culpa é 
nossa, pois não sabemos pedir nem nos organizar. 
Somos orgulhosos, medrosos, achamos que somos 
inteligentes e com isso só perdemos, pois pensamos 
individualmente e não coletivamente.

Será que agora vamos nos unir e juntos enfren-
tarmos os nossos problemas?

Aproveito ainda para comunicar a 
todos os que ainda não leram, que a ANS. 
em sua Resolução nº 1958 de 12/12/10 
estabelece que não existe prazo fixo para 
retorno de consultas (veja texto ao lado e 
na pág. 1). A resolução também está no 
site da APM. 

Um grande abraço a todos e que 2011 
seja um grande ano para a medicina.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional SJCampos

RESOLUÇÃO N. 1958 de 15 de Dezembro de 2010
A Resolução n.º 1958 de 15 de Dezembro de 

2010, emanada pelo Conselho Federal de Medici-
na – CFM, publicada no Diário Oficial da União de 
10/01/2011 – pg. 92 – Seção 1 estabelece normas e 
critérios sobre a cobrança de retorno dos pacientes 
às consultas.

A briga se desenrola há anos, vez que vários 
convênios não reembolsam as consultas de retorno, 
outros impõem prazos para tais. 

A Agência Nacional de Saúde não fixa prazos 
e também não proíbe que as operadoras os esta-
beleçam.

A idéia é a de que para as operadoras que fixa-
rem prazos de retornos, os seus diretores médicos 
venham a ser processados por infração ética.

Eis a íntegra da Resolução:
“Art. 1º Definir que a consulta medica compreende 

a anamenese, o exame físico e a elaboração de hipóte-
ses ou conclusões diagnosticas, solicitação de exames 

Cobrança de retorno dos Pacientes
complementares, quando necessários, e prescrição 
terapêutica como ato medico completo e que pode ser 
concluído ou não em um unico momento. 

§ 1º Quando houver necessidade de exames 
complementares que não possam ser apreciados nesta 
mesma consulta, o ato terá continuidade para sua fina-
lização, com tempo determinado a critério do medico, 
não gerando cobrança de honorário.

§ 2º Mesmo dentro da hipótese prevista no pa-
rágrafo 1º, existe a possibilidade do atendimento de 
distinta doença no mesmo paciente, o que caracteriza 
novo ato profissional passível de cobrança de novos 
honorários médicos.

Art. 2º No caso de alterações de sinais e/ou sinto-
mas que venham a requerer nova anamenese, exame 
físico, hipóteses ou conclusão diagnostica e prescrição 
terapêutica o procedimento devera ser considerado 
como nova consulta e dessa forma ser remunerado.

Art. 3º Nas doenças que requeiram tratamentos 
prolongados com reavaliações e ate modificações tera-

pêuticas, as respectivas consultas poderão, a critério 
do medico assistente, ser cobradas.

Art. 4º A identificação das hipóteses tipificadas 
nesta resolução cabe somente ao medico assistente, 
quando do atendimento.

Art. 5º Instituições de assistência hospitalar ou 
ambulatorial, empresas que atuam na saúde suple-
mentar e operadoras de planos de saúde não podem 
estabelecer prazos específicos que interfiram na 
autonomia do medico e na relação medico - paciente, 
nem estabelecer prazo de intervalo entre consultas.

Parágrafo único. Os diretores técnicos das entida-
des referidas no caput deste artigo serão eticamente 
responsabilizados pela desobediência a esta resolução.

Art. 6º Revogam-se todas as disposições em 
contrario.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.”

Assessoria Jurídica APM- Regional SJ Campos
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• Alugo horário em consultório médico no 
Jardim Aquarius.
Tel. 3942-4213 - Dra. Cecilia Braconnot

RESOLUÇÃO CFM nº 1.957/2010
(Publicada no D.O.U. de 06 de janeiro de 2011, Seção I, pg.79)
Após 18 anos de vigência, o CFM entendeu serem necessárias mudanças na Resolução nº 1.358/92 que 

trata da reprodução assistida, em razão das modificações comportamentais da população como um todo.
Com a nova Resolução hoje é possível a RA entre casais homossexuais e a “reprodução assistida post mor-

tem, desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico criopreservado”.

Assessoria Jurídica APM-Regional S.J.Campos

reprodução Assistida De médico
para médico

A Sogimig (Associação de Ginecologistas e 
Obstetras de Minas Gerais) divulgou, no final de 
2010, a Carta de Belo Horizonte aos Ginecologistas 
e Obstetras do Brasil. O documento foi gerado a par-
tir das resoluções aprovadas no II Fórum de Defesa 
Profissional e de Honorários Médicos, realizado dia 
6 de novembro de 2010.

Abaixo, algumas das recomendações apro-
vadas:

- “Tendo em vista que as operadoras se pro-
fissionalizaram nas negociações com os prestadores 
de serviços, devemos também nos profissionalizar, 
criando setores/departamentos/grupos de trabalho 
nas entidades médicas, com profissionais de diferen-
tes formações (advogados, estrategistas, administra-
dores, atuários negociadores, lobistas e outros) para 
discutirmos com as operadoras a correção dos valores 
dos procedimentos médicos.”

- “O “Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido” não impede que exista “processo” contra 
médicos, mas devemos aplicá-lo, sobretudo, nas in-
tervenções cirúrgicas, de modo individual e não geral, 
como os que existem nos hospitais. Se a paciente e 
sua(s) testemunha(s) assinarem o Termo de Consen-
timento, não poderão alegar que desconheciam os 
riscos. Assim, em caso de processo judicial, a defesa do 
médico se torna mais embasada. Deve ser destacado 
que o Termo de Consentimento não pode se sobrepor 
à expertise profissional, jamais negligenciando a boa 
relação médico/paciente. O Termo de Consentimento, 
quando utilizado, deve estar pautado nos pilares da 

Carta de Belo Horizonte aos Ginecologistas e Obstetras do Brasil
atenção, conhecimento, cuidado, lealdade e paciência 
para com as necessidades da paciente.”

- “Tendo em vista que a aposentadoria es-
pecial já não mais existe para todos os médicos, foi 
sugerido que façamos nossas contribuições sempre 
no teto máximo e pelo máximo tempo possível, para 
que possamos ter melhor remuneração no futuro.”

- “Para aposentarem recebendo o teto máxi-
mo do INSS, que hoje é de R$ 3.467,40, as mulheres 
necessitam contribuir por 30 anos, ou mais, e ter pelo 
menos 60 anos de idade; e os homens devem contribuir 
por 35 anos, ou mais, e ter pelo menos 65 anos de idade. 
Além disso, é necessário que tenham recolhido pelo 
menos durante 156 meses (13 anos) para o INSS com 
o teto máximo mensal (veja com seu contador qual o 
valor correto). A aposentadoria especial (aos 20 anos de 
contribuição para as mulheres e aos 25 para os homens) 
somente existe para médicos que trabalham em am-
bientes de risco durante todo o tempo de contribuição.” 
- “Foram enumeradas várias ações que devemos 
implementar junto às operadoras e aos planos de 
saúde com o intuito de melhorar nossos honorários, 
tais como:
a) manter vigilância contínua;
b) promover fóruns constantes para discussões sobre 

saúde pública e suplementar;
c) procurar decidir conjuntamente, médicos, hospi-

tais, cooperativas e entidades médicas;
d) defender a negociação conjunta, não permitindo 

desvincular reajuste de consultas e procedimentos;
e) lutar pela implantação e precificação da CBHPM 

em toda a saúde suplementar e também no SUS;
f) acompanhar constantemente a política da ANS;

- “Para o médico ter salário mensal de R$ 
7.503,00, defendido pela Federação Nacional dos 
Médicos (FENAM) como o mínimo para a categoria, 
por 20 horas de trabalho por semana, a consulta em 
ambulatório, no qual o médico não tem custo algum, 
atendendo consulta de 40 em 40 minutos, incluindo 
os retornos, não remunerados, deverá ser de R$ 67,50. 
No consultório do médico, este valor depende de 
suas despesas (secretária, telefone, energia elétrica, 
material de consumo, impostos, taxas etc.) e do 
imobilizado (imóvel, móveis, equipamentos etc.). Para 
um consultório de nível médio, na região hospitalar 
de Belo Horizonte, deveria ser de pelo menos R$ 
95,00. Quanto você está recebendo? Sabe qual é o 
resultado de seu trabalho? Veja os cálculos no Portal 
da SOGIMIG (www.sogimig.org.br).”

- “A respeito da disponibilidade e exclusi-
vidade do atendimento obstétrico na assistência ao 
parto, concluiu-se que é uma relação autônoma entre 
o médico e a cliente que o escolheu, o que permite a 
livre contratação do seu trabalho sem a interferência 
dos planos de saúde. (...) os planos de saúde devem 
deixar muito claro para as pacientes que eles GA-
RANTEM O PARTO COM O MÉDICO DE PLANTÃO 
e que nenhum médico conveniado tem obrigação de 
prestar atendimento fora do seu horário de trabalho 
no consultório.”

Leia a íntegra da Carta de Belo Horizonte no site 
da APM Regional – www.apmsjc.com.br
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A Associação Paulista de Medicina (APM), representada por sua 
Presidência e Departamentos de Defesa Profissional, Científico e 
Economia Médica, reuniu-se, em 4 de fevereiro, com os representantes 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Antonio Carlos 
Endrigo e Carlos Figueiredo, com o intuito de buscar alternativas e me-
lhorar as relações entre os médicos e as operadoras de planos de saúde.

No encontro, foram apresentados à ANS dois projetos já iniciados 
pela APM. O primeiro é um modelo de Contrato Padrão de Prestação 
de Serviços junto às operadoras, incluindo limite de atendimentos 
por parte do médico, datas e índices para reajustes e detalhes sobre 
glosas. O contrato, elaborado pela Associação, será analisado pela ANS 
e poderá servir de base para as negociações da classe médica com as 
operadoras, dando fim às cláusulas leoninas.

O segundo projeto é um estudo iniciado pela Associação Paulista 
de Medicina sobre novos modelos de relacionamento e remuneração 
entre profissionais médicos e as operadoras. O objetivo do estudo, que 
a partir de agora terá participação da ANS, é encontrar alternativas éti-
cas e que levem em conta as especificidades das especialidades médicas.

De acordo com o diretor de Defesa Profissional da APM, Tomás P. 
Smith-Howard, com isso, espera-se avaliar conceitualmente a relação 
com as operadoras e conseguir um relacionamento transparente e 
positivo entre os atores envolvidos na saúde suplementar.

Brevemente o resultado desses dois projetos será levado para 
discussão com a classe médica.

 
Texto: Bruna Cenço (APM)

Os aniversariantes de Dezembro comemoraram a data na com-
panhia dos colegas, durante reunião da APM Regional. Parabéns 

ao Lauro Mascarenhas Pinto, Vitor Parizi e Gilberto Benevides. Em 
fevereiro, foi a vez de Juana Montecinos Maciel e Carmen Quaglia 

assoprarem as velinhas. Feliz Aniversário a todos!

relacionamento com 
planos de saúde

Aniversariantes

A APM Regional promoveu uma campanha para coletar roupas e calçados, que foram doados às famílias da Comunida-de Beira Rio. A iniciativa integra a política de responsabilidade social da Associação. Participe você também!

Doação
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