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Médicos recebem, sim, comis-
são por implante de órteses e pró-
teses. É o que revelam profissionais
ouvidos pelo Jornal da AMMG,
entre eles, presidentes e diretores
de Sociedades de Especialidades.
A prática não abrange todos os
médicos, mas parece ser corri-
queira em algumas especialidades,
como cirurgia cardiovascular, ci-
rurgia plástica, neurocirurgia, of-
talmologia e ortopedia.

“É comum e necessária para
muitas equipes se manterem”, ad-
mite o presidente da Sociedade
Mineira de Cirurgia Cardiovascular,
Eduardo Augusto Victor Rocha. “A
promiscuidade dos médicos com
a indústria está diretamente rela-
cionada aos baixos honorários re-
cebidos. Muitas vezes, usa-se esse
artifício para pagar despesas de
equipe, como residentes, instru-
mentadores e perfusionistas”, ex-
plica. Rocha afirma que, em sua
área de atuação, uma equipe mé-
dia custa R$ 20 mil. “Precisamos
operar 14 cirurgias de revasculari-
zação miocárdica para pagar essas
despesas”, exemplifica. Segundo
ele, os hospitais se eximem dos
custos e os médicos acabam por
ficar reféns dessa relação.

De acordo com um ortopedis-
ta que pediu para manter sua iden-
tidade em sigilo, o custo do mate-
rial utilizado numa cirurgia de co-
luna varia entre R$ 20 mil e R$ 100
mil e a comissão do médico é de
20%. Ao realizar duas cirurgias de
coluna por semana, ao final do
mês, é possível angariar entre R$
32 mil e R$ 160 mil – bem mais do
que os R$ 400,00 de honorários
que afirma receber do plano de
saúde por cada procedimento. 

“É abominável o médico receber
percentual pela utilização de mate-
rial ou ficar preso a determinado for-
necedor em função de algum bene-
fício concedido, mas infelizmente is-
so acontece”, afirma o presidente da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia – Regional Minas
Gerais, Marcelo Back Sternick. Ele
acredita que esse seja o motivo de
alguns médicos preferirem utilizar
próteses importadas a nacionais. “É
uma grande mentira falar que ma-
terial nacional não presta”, afirma. O
especialista conta ainda que cente-
nas de ortopedistas brasileiros são
réus em um processo na Justiça

Federal, acusados de utilizarem pró-
teses de qualidade duvidosa. “Alguns
materiais reprovados em países do
primeiro mundo são despejados
aqui. Verdadeiras sucatas”, denun-
cia. “A coisa saiu da esfera ética pa-
ra a policial.”

Não se sabe, ao certo, quantos
médicos recebem comissão de in-
dústrias ao implantarem seus pro-
dutos em pacientes. “Estima-se que
até 10% dos profissionais brasilei-
ros, cerca de 30 mil médicos, par-
ticipem dessa farra. Os hospitais
fazem vista grossa, pois não estão
diretamente envolvidos. O paga-
mento é acertado de forma direta
com o médico. É o chamado ‘cho-
colate’”, conta um diretor de um
hospital geral de Belo Horizonte. 

De acordo com o presidente
da Associação Brasileira de
Importadores e Distribuidores de
Implantes, Roberto Rodrigues, o
volume de compras de equipa-
mentos, órteses e próteses chega
a R$ 8 bilhões por ano no Brasil.
Pelo montante, dá pra se ter uma
idéia de que a cifra destinada a mé-
dicos não é pequena.

“Como um médico que opera
pelo SUS tem apartamento de lu-
xo e Mercedes Benz na garagem?”,
questiona um especialista que pe-
de anonimato. Um cardiologista
calcula em 10% a comissão por co-

locação de desfibrilador cardía-
co: “A cada dez implantes, são em
média R$ 100 mil para o médico”.
O diretor da Sociedade Mineira
de Cardiologia Estêvão Lanna

Figueiredo confirma: “Sei que isso
ocorre com freqüência. Acho an-
tiético e imoral. Não podemos fa-
lar mal dos políticos corruptos, se
aceitarmos essas comissões no
meio médico. É a mesma coisa”.

“É uma prática comum, que
eu considero ilegal”, afirma o pre-
sidente da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica – Regional Minas
Gerais, Jorge Antônio de Menezes.
Opinião semelhante tem o presi-
dente da regional mineira da
Sociedade Brasileira de Mas -
tologia, Regis Leite L’abbate: “É
usual nas especialidades cirúrgi-
cas que utilizam esses materiais.
Na minha opinião, deveria ser
proibido e punido.”

Apesar de condenar a prática,
o Conselho Regional de Medicina
de Minas Gerais afirma que não re-
cebe denúncias sobre comissiona-
mento médico e que, por isso, não
pode tomar providências. “Quem
paga a conta é o usuário. O que o
profissional recebe como comis-
são certamente é repassado para
o preço final do produto”, alerta o
diretor científico da Associação
Médica de Minas Gerais,
Epotamenides Maria Good God.

Fabricantes de órteses premiam médicos
Alexandre Guzanshe

“Nem todo médico é promíscuo em relação à indústria, mas a linha entre o
ético e o não ético é tênue”, afirma o presidente da Sociedade de Ortopedia e
Traumatologia – Regional Minas Gerais, Marcelo Sternick

Código de Ética Médica
- Art. 8º: O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretex-

to, renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restri-
ções ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho.

- Art. 9º: A medicina não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer forma,
ser exercida como comércio.

- Art. 10: O trabalho médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos
de lucro, finalidade política ou religiosa.

- Art. 126: É vedado ao médico obter vantagens pessoais, ter qualquer interesse
comercial ou renunciar à sua independência profissional em relação a financia-
dores de pesquisa médica da qual participe.

Resolução do CFM nº 1595/00 
- Art. 1º: Proíbe a vinculação da prescrição médica ao recebimento de vantagens ma-

teriais oferecidas por agentes econômicos interessados na produção ou comer-
cialização de produtos farmacêuticos ou equipamentos de uso na área médica.

- Art. 2º: Determina que os médicos, ao proferir palestras ou escrever artigos di-
vulgando ou promovendo produtos farmacêuticos ou equipamentos para uso
na medicina, declarem os agentes financeiros que patrocinam suas pesquisas
e/ou apresentações.

Anvisa RDC 102/00
- Art. 4º: É vedado realizar comparações, de forma direta e/ou indireta, que não es-

tejam baseadas em informações comprovadas por estudos clínicos veiculados
em publicações indexadas; 

- Art. 19: É proibido outorgar, oferecer ou prometer, prêmios, vantagens pecuniá-
rias ou em espécie, aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dis-
pensar medicamentos. Os profissionais de saúde não podem solicitar ou aceitar
nenhum incentivo se este estiver vinculado à prescrição, dispensação ou venda.

- Art. 20: Qualquer apoio aos profissionais de saúde, para participar de encontros,
nacionais ou internacionais, não deve estar condicionado à promoção de algum
tipo de medicamento ou instituição e deve constar claramente em todos os do-
cumentos de divulgação ou resultantes e conseqüentes ao evento. Todo pales-
trante patrocinado pela indústria deverá fazer constar o nome do seu patroci-
nador no material de divulgação do evento.

Legislação


