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A profissão médica é dedicada totalmente ao paciente e junto com  advogados, 

arquitetos e algumas outras atividades que envolvem no seu exercício profissional o 

conhecimento e a arte, são, na sua essência, autônomas e personalizadas aos seus clientes, na 

medicina chamados de Pacientes. 

 

 Essa AUTONOMIA foi definida, como não subordinação a outros interesses ou poderes 

que não sejam o beneficio ao paciente, desde a Grécia antiga pelo médico Hipócrates. Hoje faz 

parte de todos os Códigos de Ética Médica do Mundo e tem como razão da sua existência a 

defesa do paciente contra outros interesses como políticos, econômicos, sociais, etc. 

 

 No Código de Ética Médica em vigor no Brasil os incisos VII e VIII do Capítulo I reza 

que: 

 

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. 

VIII - O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, 

renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 

imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. 

 

A consequência dessa personificação do trabalho médico e de sua a autonomia é a 

percepção de Valor profissional, através de mecanismo de reconhecimento de sua autoridade 

na sua atividade especializada.   

 

Desde o inicio de sua carreira o Médico busca esse reconhecimento individual 

identificando-se nos atos médicos para colher os méritos de seu resultado. 

 



 
 

Na área específica da Medicina Diagnóstica a atividade médica resulta em um laudo 

médico, onde ele está identificado e assina assumindo sua responsabilidade pelos acertos e 

erros do que realizou. 

 

A somatória desses acertos e erros a longo do tempo e da complexidade desses atos é 

o que lhe conferirão a desejada AUTORIDADE e RECONHECIMENTO naquela especialidade ou 

até mesmo em um tipo específico de Exame. 

 

A percepção dessa autoridade é clara para os Médicos Solicitantes (aqueles clínicos ou 

cirurgiões que atendem aos pacientes e os encaminham para a execução de exames) e geram 

as indicações individualizadas que são o reconhecimento almejado pelo Médico. Esse 

reconhecimento gera VALOR e honorários cada vez mais elevados, podendo transformá-lo em 

“estrelas” ou ”champions”. 

 

Essa percepção, em muitos casos, é dos próprios pacientes que com seu 

empoderamento progressivo, dentro das novas visões de medicina, passa a procurar 

especificamente determinado médicos para realização de seus exames. O mesmo ocorre 

quando um médico solicitante em exames mais complexos como Ressonância Nuclear 

Magnética, Tomografia ou Ultrasom Obstétrico, pede que um mesmo médico, que ele já 

mantem relação pessoal, realize tal procedimento para facilitar, inclusive, o seguimento e a 

discussão de resultados. 

 

É muito frequente esta situação na Medicina Diagnóstica em que muitas mulheres que 

fazem exame de ultrassom frequentemente desejam realizá-los sempre com o mesmo Médico, 

independentemente de onde ele atenda, caracterizando uma relação individualizada médico 

paciente. 

 

A especialização também diferencia o Médico, pois dos milhares de procedimento 

médicos ele só faz alguns e com muito maior frequência. Segue o principio valido para todos os 

tipos de atividades: de “quem faz mais, faz melhor”, com mais experiência e menor 

probabilidade de erro.   

 

Na área de Medicina Diagnóstica é frequente um médico altamente especializado, num 

determinado tipo de exame e com alta experiência realizar este tipo de exame em varias 

instituições somando o maior número desse exame no seu foco de especialização. Muitos deles 



 
 

transformam-se por seu conhecimento e experiência em Professores desenvolvendo 

simultaneamente com a atividade assistencial, a atividade didática em Universidades. 

 

O Conhecimento, a Estrutura, os Sistemas de Operação e o Financiamento da Saúde 

tem evoluído muito rapidamente nas últimas décadas com grandes avanços tecnológicos, 

elevando significativamente a sobrevida do ser humano e também os valores de investimentos 

e dos custos envolvidos na Medicina. 

 

No passado, a menos de 5 décadas, um médico com alguns outros médicos, montavam 

um pequeno Hospital (as chamadas Clínicas com internação), hoje impensáveis (devido aos 

grandes investimentos de centenas de milhões de reais, necessários para montar um hospital 

com recursos de excelência. 

 

O mesmo aconteceu na Medicina Diagnóstica onde no passado um médico 

especializado em radiologia adquiria um equipamento de Raio X por um preço similar a um 

carro popular e hoje um serviço de imagem com Raio X, Tomografia, Ultrassom e Ressonância 

Magnética envolve investimentos superiores a 20 milhões de reais. 

 

Assim como nos Hospitais, que disponibiliza uma grande estrutura de serviços de 

assistência hospitalar, os Médicos ali internam seus pacientes e prestam serviços de assistência 

médica, atividade essa exclusiva e pessoal do médico. Na Medicina Diagnóstica uma 

organização detém a estrutura oferecendo os meios para que os Médicos façam seus atos 

médicos (exames e laudos) exclusivos dos Médicos.  

 

Essa dicotomia entre estrutura, incluindo operação, do que é serviço médico esta 

representada na própria forma de pagamento em que na conta hospitalar esta desassociada 

dos honorários médicos. A Classificação Brasileira Hierárquica de Honorários Médicos (CBHPM) 

da Associação Médica Brasileira também comtempla a mesma visão na área de Serviços 

Diagnósticos, separando o CUSTO OPERACIONAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS. (anexo) 

 

Lembramos que o Médico, o Advogado e outros Profissionais autônomos, recebem 

remuneração pelos atos (profissionais), os chamados HONORÁRIOS derivados da palavra honra 

no reconhecimento do “serviço pessoal prestado” demonstrando a nobreza da relação com 

estes profissionais que difere radicalmente da remuneração por salário como a  maioria dos 

trabalhadores que exercem funções determinadas, impessoais, repetitivas e subordinadas a 

uma organização. Os Médicos, advogados e outros profissionais autônomos também podem 



 
 

receber salários, quando desenvolvem atividades administrativas, subordinadas nas 

organizações e que não se configuram, na maioria das vezes, em atos médicos realizados aos 

pacientes por profissionais específicos.   

 

Os honorários por ato médico é tradicional entre os Médicos, pois podem aumentar sua 

dedicação e conseguir mais clientes e com isso aumentar sua renda. Essa atitude de 

empresariar suas próprias atividades, tem caracterizado a atividade dos Médicos em todos os 

Países. 

 

Há um momento de transição de início de carreira do médico, no qual pode existir uma 

contratação com horário e remuneração fixos, sem reconhecimento pessoal ainda estabelecido 

para, o Médico Especializado. Com o amadurecimento da carreira profissional, o médico deixa 

de ter interesse nesse relacionamento e parte para uma atividade mais empreendedora. 

 

Certamente alguns médicos permanecem por toda vida na forma de remuneração fixa 

por não desejarem grandes desafios, mas ainda hoje, a grande maioria prefere migrar para 

uma relação empresarial (levantamento do Conselho Federal de Medicina), similarmente ao que 

ocorre com Advogados e outros Profissionais autônomos. 

 

A relação hoje é “empresarial” por que a relação de “AUTONOMO” que melhor definiria 

essa atividade, foi descaracterizada pela legislação que a transformou em vínculo empregatício 

se for exercida de forma continuada. Diante dessa situação os médicos passaram a se agrupar 

em 2 a 3 ou outros poucos médicos e raramente em grandes grupos, constituindo empresas de 

prestação de serviços médicos (SS). Com essa forma podem obter melhores rendas e se 

desenvolverem profissionalmente com valorização individual sem serem comandados por 

outros.Distribuem seu tempo de trabalho de acordo com suas conveniências e interesses dos 

pacientes e costumam trabalhar em varias organizações executando procedimentos de seu 

maior interesse e especialização. 

 

O desenvolvimento técnico e cientifico dos médicos exige sua atualização permanente 

pois, as inovações médicas são continuas. A atividade dos médicos junto as Universidades e 

Hospitais de ensino propiciam os meios necessários a este aperfeiçoamento. A ligação dos 

médicos com estas instituições se faz através de atividades didáticas ou de pesquisa, muitas 

vezes sem renda específica. Essas atividades geram reconhecimento do profissional 

aumentando sua valorização nas atividades assistenciais. 


