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Consulta nº19/2014 

 

1. Relatório:  

 

Versa a presente consulta sobre o Projeto de Lei nº 2.479/2014 originário do município de 

Coronel Fabriciano, que dispõe acerca da “obrigatoriedade da troca de receitas e pedido de exames” 

naquele município. 

 

Traz o referido projeto em seu texto, a obrigatoriedade do município de Coronel Fabriciano 

“determinar a troca de receitas e exames expedidos por médicos particulares que façam ou não 

atendimento no Sistema Único de Saúde.” 

 

2. Análise e Fundamentação 

 

O fundamento legal do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Constituição Federal de 1988, 

regulamentado pela Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização e 

a regulação das ações de saúde e na Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata do 

financiamento da saúde e da participação popular. 

 

O art. 198 da Constituição 88 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

diretrizes da descentralização (com direção única em cada esfera de governo), do atendimento integral, 

e da participação da comunidade. 

 

A Lei 8.080/90 em seu artigo 2º garante que a saúde é um direito fundamental do ser humano e 

que o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 

Assim, para a correta e adequada organização do sistema, o Decreto 7.508/2011 definiu: 

 

Art. 28.  O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, 

cumulativamente: 
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I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; 

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de 

suas funções no SUS; 

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou 

municipal de medicamentos; e 

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. 

 

Em tempo, a Lei Complementar nº141/2012 determina o que são ações e serviços públicos de 

saúde, ressaltando a proibição de gastos com saúde para clientelas fechadas: 

 

Art. 4º  Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de 

apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas 

decorrentes de: 

(...) 

III - assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal; 

 

Desta feita, concluímos em primeira análise está em afronta aos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde o projeto de lei em comento. 

 

Ademais, a direção do Sistema Único de Saúde tem, obrigatoriamente, comando único em cada 

esfera de governo, nos termos da Constituição, e no âmbito municipal será exercida pelo 

Secretário Municipal de Saúde, o qual será capaz de determinar as medidas necessárias para a 

assistência a saúde do cidadão.  A lei 8.080/90, assim determina: 

 

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do 

art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos 

seguintes órgãos: 

(...) 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente. 
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E ainda, no caso de consonância com os princípios e normas do Sistema Único de Saúde, o 

projeto de lei, do ponto de vista orçamentário e financeiro, não expressa o impacto financeiro 

que a lei impactará na despesa pública e qual a fonte de receita municipal, estando, portanto, 

em total desacordo com a Lei Complementar nº 101/2000 e Lei 4.320/64. 

 

Se adentrarmos um pouco mais no mérito da questão, observamos afronta também os atos 

normativos da categoria médica.  

 

A prescrição médica deve ser entendida como fundamental na relação médico-paciente. Para 

tanto, o conhecimento, o domínio da nosologia, da medicação a ser prescrita é fundamental, 

pois efeitos adversos deverão estar sob o domínio do profissional prescritor. Sobre o assunto, 

Paracelsus assim se expressou: “todo medicamento é potencialmente um veneno; o que 

distingue um medicamento de um veneno é tão-somente a dose”. 

 

Ensinam os professores de Bioética Marcos de Almeida e Daniel Romero Muñoz, no artigo A 

Responsabilidade Médica: uma Visão Ética, que a responsabilidade ética é intransferível e não 

poderá ser dividida, mesmo quando vários autores participarem de uma ação. Não depende das 

circunstâncias. Se conhecidas e previsíveis, elas são automaticamente assumidas. 

 

O Código de Ética Médica trata da responsabilidade médica, especialmente em alguns trechos:  

 

• O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos 

profissionais; Deve decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua 

experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente; 

• Não pode deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha 

praticado ou indicado, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente. Não 

pode também expedir documento médico sem ter praticado ato que o justifique ou que 

não corresponda à verdade; 
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• É proibido de assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não 

participou, bem como, de atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias 

ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado. 

 

O artigo 62 do Código de Ética Médica veda a prática de prescrição de tratamento ou outros 

procedimentos sem exame direto do paciente; 

 

É vedado ao médico: 

Artigo 62 - Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do 

paciente, salvo em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, 

devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento. 

 

O relacionamento médico-paciente é premissa indispensável à prática médica. Portanto, de 

acordo com o Código de Ética Médica, é vedada ao médico a transcrição de receita, exceto nas 

excepcionalidades previstas no próprio diploma legal. O mesmo entendimento está contido no 

“Manual de Normas de Orientações Básicas para Prescrição Médica”. (CFM – 

www.portaldomedico.com.br) 

 

3. Conclusão 

Ante a análise, concluímos estar em desacordo com os princípios e normas do SUS, normas 

financeiras públicas e também ao Código de Ética Médica, o projeto de lei nº 2.479/2014, trazido 

à baila. 

 

É o que cumpre informar. 
 
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2014. 
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