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Relação médico-paciente: Quanto deve durar uma consulta?  
 
 
Quanto tempo deve durar a consulta no Sistema Único da Saúde (SUS)? A pergunta costuma despontar em 
meio a problemas de atendimento em postos de saúde. O médico, que cumpre jornada por carga horária e não 
por quantidade de consultas, costuma estar na linha de frente como alvo preferencial de críticas da população. 
 
O presidente do SIMERS, Paulo de Argollo Mendes, resolveu solicitar um estudo do advogado Rafael Torres dos 
Santos, que integra assessoria jurídica do Sindicato. Santos fez um estudo detalhado sobre a situação jurídica 
da consulta médica no âmbito do SUS. 
 
Entre os esclarecimentos buscados estão: 
1 – A qual autoridade compete estabelecer o tempo de uma consulta médica? 
2 – Quanto tempo deve durar esta consulta? 
 
Confira a íntegra da análise feita pela assessoria jurídica: 1. A bem implementar a questão submetida, cumpre-
nos analisar o tema sob dois aspectos, quais sejam, o ético e o legal, posto que a realidade observada nos 
Postos de Saúde da capital ganha conotações que extrapolam os limites da auto-determinação privada, do livre 
exercício profissional e do próprio poder que autoridade pública dispõe no implemento das ações e serviços de 
saúde a serem prestados no âmbito do SUS. 
 
Antes de mais nada, imperioso à interpretação do tema em foco lembrar o preceito fundamental Medicina, onde 
o alvo de toda atenção do médico é a vida e a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir, sempre 
e inflexivelmente, com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional, conforme princípio ético 
basilar previsto no art. 2° do Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 1.246. D.O.U. de 26.01.1988). 
 
Nesse contexto, é preciso considerar que a relação médico-paciente constitui a base do ato médico e, em assim 
sendo, deve ser protegida a todo custo de quaisquer tentativas de restrições ou ingerência que não digam 
respeito unicamente ao interesse do bem maior da medicina, a vida e a saúde do paciente. 
 
Por conseguinte, é patente concluir que o tempo de que necessita o médico em favor do seu paciente não pode 
ser cronometrado ou parametrizado de qualquer forma. Caso negássemos tal assertiva, logo estaríamos 
aferindo o tempo para todos os procedimentos médicos, tais como atos cirúrgicos, transfusões, diálises, etc, o 
que é absolutamente inadequado. Inserida nesse contexto, não há – nem poderia haver – qualquer legislação 
que estabelecesse um número de consultas médicas por jornada de trabalho, até porque isso seria atentar à 
própria realidade da profissão. A medicina é uma ciência biológica não exata, contrariando a matemática, onde 
as variáveis são infinitas. Assim, e quando o cerne da questão é a vida e a saúde das pessoas, a transformação 
do atendimento médico em linha de produção certamente não é o meio mais correto de contemplar-se qualquer 
paciente, do que a tentativa de padronizar o indivíduo e seu médico deve ser, de todo, abolida. 2. Por 
conseguinte, e partindo do fato de que inexiste legislação que defina o tempo da consulta médica – mínimo ou 
máximo – bem como norma que determine a quem compete tal perspectiva, resta indispensável analisar o 
instituto sob o prisma ético, posto que trata-se, em verdade, de interpretar a conduta do médico no implemento 
da sua missão ínsita. Adotando-se a sistemática inserida pela Resolução CFM n° 1.246/88 (que instituiu o CEM –
Código de Ética Médica), é meridiano concluir que a pré-determinação de um lapso de tempo tomado por “ideal” 
pela Administração Pública, (ainda que no âmbito do SUS e mesmo dentro de programas de saúde) para 
implementar a consulta médica acarreta, por via de conseqüência, infração PELO MÉDICO ao comando inserido 
no art. 8°, uma vez que o mesmo dispõe claramente que: 
 
Art. 8º. O médico não pode, em qualquer circunstância, ou sob qualquer pretexto, renunciar à sua liberdade 
profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de 
seu trabalho. (grifo acrescido ao original). 
 
Em se subordinando a um tempo pré-determinado de consulta (mínimo ou máximo), por óbvio que o 
profissional renuncia à sua liberdade de investigar amplamente a condição do indivíduo a si submetido, bem 
como de abarcar devidamente, e segundo a SUA EXCLUSIVA CONSCIÊNCIA, a doença naquele organismo, 
cometendo, enfim, infração ética em desfavor de seu paciente e da própria classe da qual comunga a profissão. 
Ademais, estipular-se um tempo máximo de duração da consulta, como praticado correntemente no âmbito do 
sistema público de atenção à saúde, constitui por si só infração ética, por adequação ao tipo previsto no art. 16, 
a saber: 
 
Art. 16. Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá 
limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do 
diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. (grifo acrescido ao 
original).  
 
Imperioso ainda salientar que a missão da Medicina e daquele que a exerce envolve dupla natureza, 
configurando verdadeiro DIREITO-DEVER em atender a amplitude do indivíduo sempre com o melhor da sua 
capacidade e jamais deixando de utilizar TODOS os meios disponíveis e que julgar necessários, dentre eles uma 
anamnese ampla, correta, completa do paciente, cujo tempo de duração respectivo varia caso a caso e depende 
de fatores por vezes imprevisíveis, específicos, assim como a própria doença que se manifesta 
ESPECIFICAMENTE de um certo modo em um determinado doente. Nesse contexto, frise que o fato demandaria 
infração também aos arts. 27 e 57 do CEM, assim dispostos: 
 
Capítulo II (...) é direito do médico.Art. 27. Dedicar ao paciente, quando trabalhar com relação de emprego, o 



tempo que sua experiência e capacidade profissional recomendarem para o desempenho de sua atividade, 
evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas prejudique o paciente. (grifo acrescido ao original). 
 
Capítulo IV (...) É vedado ao médico: 
 
Art. 57. Deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do 
paciente.  
 
Em face ao exposto, é notória a infração aos preceitos éticos acima transcritos, do que absolutamente 
desaconselhável ao profissional que se sujeite a uma pré-determinação de tempo de duração da consulta, assim 
como a um excesso de consultas dentro de uma mesma jornada de trabalho. O tema, aliás, não é novo, do que 
já foi reiteradamente submetido aos Conselhos de Medicina em solicitação ao aspecto ético da pré-determinação 
de tempo e n° de atendimentos no âmbito do sistema de saúde pública, tendo obtido, sem exceção, 
posicionamento convergente com a tese acima exposta. Exemplo disso pode ser destacado no Parecer CFM 
Processo/Consulta n° 3.236/89 (PC/CFM/N° 30/1990, aprovada na Sessão Plenária de 14/09/2004), da lavra do 
Conselheiro Federal Dr. Sérgio Ibiapina Ferreira Costa, o qual assevera com propriedade que: 
 
“... limitação temporal, via de regra, aleatoriamente imposta, atenta contra a boa prática médica, ignora a 
impossibilidade de se planificar, aprazar e modelar o atendimento médico e, com freqüência, torna-se absurda, 
relegando fatores determinantes do tempo mínimo ideal para assistência do paciente, tais como as 
peculiaridades e destinação de cada serviço e as condições e necessidades do assistido.” 
 
A alegação é corroborada no Parecer proferido pelo CRMSP mediante consulta n° 29.349/97 (Aprovada na 
2.099a RP em 19.09.1997), da lavra do Conselheiro Regional Dr. José Marques Filho, quando o mesmo afirma 
que “a duração da consulta para dois pacientes com uma mesma doença poderá ter variações enormes na 
prática diária, dependendo de uma série de fatores”. 
 
No âmbito do sistema público de atendimento à saúde, a questão obteve específico posicionamento no Parecer 
proferido pelo Egrégio CRMSP mediante consulta n° 24.358/97 (Aprovada na 2.068ª em 06/02/1998), da lavra 
do Conselheiro Regional Dr. Pedro Henrique Silveira, afirmando o mesmo que: 
 
“... os responsáveis pelo atendimento médico da população deverão sempre levar em conta a qualidade e não a 
quantidade dos serviços efetivamente prestados aos munícipes..” 
 
Encerrando a questão, recente Parecer proferido pelo CRMCE n° 24/2002 (PC n° 2917/2002), da lavra do 
Conselheiro Regional Dr. Rafael Dias Marques Nogueira, restou assim ementado: 
 
“EMENTA. O tempo necessário para uma consulta médica é o ideal para o médico realizar anamnese, exame 
físico, diagnóstico e tratamento. Nenhum órgão ou entidade tem competência para definir este tempo.(...) O 
médico deve utilizar o tempo efetivamente necessário ao bom relacionamento médico-paciente e à perfeita 
execução do profissional, em todas as modalidades de atendimento”. 
 
Como bem ressaltado pelo Conselheiro Dr. Rafael em suas razões de decidir, sequer a OMS – Organização 
Mundial de Saúde ousou arbitrar no campo da consulta médica, do que se pronunciou sobre o tema afirmando 
que “não existe, ainda, orientação sobre a duração ideal das consultas médicas ou um número desejável de 
pacientes atendidos por hora.”, tudo a bem demonstrar o descabimento da conduta adotada pelos gestores 
públicos.4. Em que pese os argumentos acima delineados, os quais já seriam suficientes a determinar as 
conclusões inseridas no presente parecer, é indispensável adequar o caso ao âmbito do SUS – Sistema Único de 
Saúde e à principiologia que o rege, tudo a bem demonstrar o absoluto descompasso dos atos emanados pela 
Administração Pública para como objeto final do sistema em voga. Assim, frise-se que com a edição da 
Constituição Federal em 1988 restou configurada uma nova forma de assistência e acesso aos serviços e ações 
de saúde no país, determinada pela redação dada aos arts. 196 e seguintes e dos quais se destaca: 
 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Em complementação à regra constitucional hierarquicamente superior, foi editada em 1990 a Lei n° 8.080, a 
chamada LOS – Lei Orgânica da Saúde, a qual dispôs expressamente em seu art. 7°, inciso II que: 
 
“Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:II - integralidade de assistência, entendida 
como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; (grifos nossos) 
 
Portanto, e partindo do pressuposto que é dado a TODO cidadão, sem qualquer critério de exclusão, ter acesso 
ao sistema e pautar o seu atendimento pela qualidade, responsabilidade e, sobretudo, INTEGRALIDADE DE 
ASSISTÊNCIA, com o emprego de todos os meios necessários para CADA CASO, então é patente concluir que a 
pré-determinação de tempo ou n° de atendimentos atenta frontalmente à própria concepção constitucional-legal 
do sistema, sendo de todo inadequada e, até mesmo, inválida, não podendo gerar qualquer obrigação do 
médico. 5. Por fim, e apenas no intuito de abordar amplamente a questão, seguem algumas considerações 
sobre o exercício da jornada de trabalho médica, cabendo ressaltar dois aspectos genéricos, quais sejam: · se a 
relação do médico com o Posto de Saúde for implementada pelo vínculo celetista, ou seja, com assinatura da 
CTPS, recolhimento de FGTS e demais características da relação trabalhista, aplicam-se à espécie os 
dispositivos previstos na Lei n° 3.999/61, dos quais destacamos o art. 8°, alínea “a” e Parágrafo 1°, a saber: 
 
Art. 8º. A duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de modo algum o disposto no artigo 12, 
será:a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias;b) para os auxiliares será 
de quatro horas diárias.§ 1º. Para cada noventa minutos de trabalho gozará o médico de um repouso de dez 
minutos - entretanto, se a relação do médico perante o Posto de Saúde for implementada na qualidade de 
funcionário público municipal, com ingresso mediante realização de concurso público, estabilidade e demais 



vantagens próprias, a regra aplicável à espécie não é a da Lei n° 3.999/61, mas sim, a da Lei Municipal, que no 
caso de Porto Alegre é a LC n° 133/85 e legislação própria específica que fixa horário e condições de trabalho 
dos servidores nessa condição, posto que o médico atua não como empregado, mas sim, como servidor público, 
sendo regido por sistema legal próprio. Ainda nesse último caso, cabe reafirmar que o Poder Público não pode, 
sobremaneira, implementar a fixação de um tempo para a consulta, tão pouco de um número mínimo de 
pacientes por dia, por incompatível com legislação superior e com a realidade da prestação médica.6. Com base 
nas considerações acima alinhavadas, esta assessoria jurídica conclui pelos seguintes esclarecimentos. Ao 
questionamento “A”: Não deve ser da competência de nenhum órgão ou entidade a determinação do número de 
atendimentos médicos para qualquer carga horária em qualquer especialidade. O tempo de duração de cada 
consulta não pode ser determinado por instruções, mas pelas circunstâncias que cada caso clínico requerer, seja 
em relação ao médico dito “celetista” ou ao médico servidor público. Nesse sentido, o CFM recomenda às 
direções hospitalares que procurem estabelecer os parâmetros questionados junto ao seu corpo clínico e em 
consonância com as respectivas comissões de ética, decidindo em seu íntimo como prioritária a humanização do 
atendimento médico, não impondo a cronometragem como critério de eficiência da atenção ao paciente. 
Eventualmente, em algumas situações especiais, pode-se até definir um parâmetro de quantidade de 
atendimento por jornada de trabalho, desde que acordado entre todos os que estarão envolvidos diretamente 
nesta questão, especialmente o médico. Ao questionamento “B”: não existe qualquer parâmetro legal, jurídico 
ou ético que determine o tempo mínimo ou máximo de uma consulta médica, devendo a mesma pautar-se pelas 
circunstâncias que cada caso clínico requerer, sempre tendo por escopo unicamente o interesse maior DO 
PACIENTE, em favor do qual o médico deve agir com o máximo de zelo e dedicação. 
 
POR TODO O EXPOSTO, é o presente parecer para que seja submetido à V. apreciação, resguardando-me o 
direito de prestar os esclarecimentos que esta Presidência entender necessários. 
 
Rafael Torres dos Santos, consultor jurídico do SIMERS 

 


