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Declaração de Conflito de Interesses

• Em conformidade com o artigo 109 do Código de Ética 
Médica e a Resolução RDC 96/2008 da Agência de 
Vigilância Sanitária, declaro não ter conflito de  interesses 
para proferir a presente conferência.







Usuários de redes sociais – abril/2018

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/



Usuários ativos de Facebook no mundo

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/

2,19 bilhões



Usuários de Facebook – abril/2018

https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/



Aplicativos de mensagens mais populares - abril/2018

https://www.statista.com/statistics/258749/most-popular-global-mobile-messenger-apps/











As redes 
sociais podem 

trazer ao 
médico 

impactos:

•Na saúde

•Na imagem

•Na responsabilidade profissional



O médico e as redes 
sociais:
– Impacto na sua
saúde



Síndrome de burnout
em médicos

• Exaustão emocional - Depleção 
emocional pela sobrecarga de 
trabalho

• Despersonalização - Sensação de 
insensibilidade para com os 
pacientes e colegas, atitude 
negativa e rígida, cinismo

• Insatisfação pessoal - Sensação de 
incompetência ou inabilidade para 
o seu trabalho

• Maslach C, Jackson SE, Leiter M. Maslach Burnout Inventory Manual Palo Alto, CA: Consulting Psychologists
Press; 1996.



Síndrome de burnout
em médicos

• 54,4% nos EUA (2014)

• 76,9% na China (2013)

• 57% no Brasil (2007)

• Shanafelt TD, et al. Changes in Burnout and Satisfaction With Work-Life Balance in Physicians and the General US Working
Population Between 2011 and 2014. Mayo Clinic Proceedings. 2015;90(12):1600–13

• Wen J, Cheng Y, et al. Workload, burnout, and medical mistakes among physicians in China: A cross-sectional study. BioScience
Trends. 2016;10(1):27–33

• http://www.portalmedico.org.br/include/asaudedosmedicosdobrasil.pdf



Uso de redes sociais e burnout

• Interação com família e amigos 
como redutor de estresse

• Contatos sociais online podem 
reduzir despersonalização

• Feedback positivo das interações 
online podem melhorar 
autoestima e bem estar

• Distração e perda de foco 
podem aumentar o estresse

• Redução do contato interpessoal

• Feedback negativo das 
interações online podem reduzir 
autoestima e bem estar

CHAROENSUKMONGKOL, Peerayuth. Mindful Facebooking: The moderating role of mindfulness on the relationship between social media 
use intensity at work and burnout. Journal Of Health Psychology, [s.l.], v. 21, n. 9, p.1966-1980, 9 jul. 2016.



O médico e as redes 
sociais:
– Impacto na sua
imagem







“Um momento de falta de julgamento 
pode deixar uma pegada digital 
permanente e minar confidencialidade, 
honestidade e confiança na profissão 
médica”.



O médico e as redes 
sociais: 
- Impacto na
responsabilidade
profissional



Confidencialidade

• Aquilo que no exercício ou fora do exercício da 
profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou 
ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei 
inteiramente secreto.

(Hipócrates de Cós, 460 A.C./377 A.C.)





Confidencialidade

• Art. 75. C.E.M. - É vedado ao médico fazer 
referência a casos clínicos identificáveis, exibir 
pacientes ou seus retratos em anúncios 
profissionais ou na divulgação de assuntos 
médicos, em meios de comunicação em geral, 
mesmo com autorização do paciente.









Resolução 
CFM No

2126/15 

Art. 2º O artigo 13 da Resolução CFM nº 1.974/11 
passa vigorar com a seguinte redação: 

“As mídias sociais dos médicos e dos 
estabelecimentos assistenciais em Medicina 
deverão obedecer à lei, às resoluções normativas 
e ao Manual da Comissão de Divulgação de 
Assuntos Médicos (Codame). 

§1º Para efeitos de aplicação desta Resolução, são 
consideradas mídias sociais: sites, blogs, 
Facebook, Twiter, Instagram, YouTube, WhatsApp 
e similares”. 



Parecer CFM nº 14/2017

• É permitido o uso do Whatsapp e plataformas similares para 
comunicação entre médicos e seus pacientes, bem como entre 
médicos e médicos, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar 
dúvidas, bem como em grupos fechados de especialistas ou do corpo 
clínico de uma instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas as 
informações passadas tem absoluto caráter confidencial e não podem 
extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular 
em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos.

XXXXXXXXXX



Fake News na saúde

Mamografia pode 
causar câncer de 
tireóide. A máfia 

médica não oferece 
os protetores para 

reduzir custos

Art. 112. C.E.M. - É vedado ao médico divulgar 

informação sobre assunto médico de forma 
sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico.





Recomendações da BMA 

• Você ainda é um médico/estudante de medicina nas redes sociais

• Proteja o sigilo do paciente

• Mantenha os limites profissionais

• Pense antes de compartilhar

• Seja cauteloso ao dar orientações médicas em redes sociais

• Declare seus potenciais conflitos de interesse

• Gerencie a sua privacidade



Recomendações da AMA

• Os médicos devem preservar a privacidade e confidencialidade do 
paciente, que deve ser mantida em todos os ambientes, inclusive on-
line, e deve abster-se de postar informações identificáveis do 
paciente on-line;

• Ao usar as mídias sociais para fins educacionais ou para trocar 
informações profissionalmente com outros médicos, siga as 
orientações sobre ética em relação à confidencialidade, privacidade e 
consentimento informado;



Recomendações da AMA

• Ao usar a internet para redes sociais, os médicos devem usar as 
configurações de privacidade para salvaguardar informações e 
conteúdos pessoais;

• Os médicos devem monitorar rotineiramente sua própria presença na 
Internet para garantir que as informações pessoais e profissionais em 
seus próprios sites e, na medida do possível, conteúdo postado sobre 
eles por outros, é preciso e apropriado;



Recomendações da AMA

• Se interagir com pacientes na internet, os médicos devem manter 
limites da relação médico-paciente de acordo com a orientação ético 
profissional, assim como em qualquer outro contexto;

• Para manter os limites profissionais apropriados, os médicos devem 
considerar a separação dos conteúdos pessoal e profissional online;



Recomendações da AMA

• Ao identificar conteúdo inapropriado postado por colegas, o médico 
deve chamar sua atenção para removê-lo e/ou tomar outras ações 
apropriadas. Se o comportamento violar significativamente as normas 
profissionais e o indivíduo não tomar as medidas adequadas para 
resolver a situação, o médico deve relatar o assunto às autoridades 
competentes;



Recomendações da AMA

• Os médicos devem reconhecer que as ações on-line e o conteúdo 
publicado podem afetar negativamente suas reputações entre 
pacientes e colegas, podem ter consequências para seus carreiras 
(particularmente para médicos em formação e estudantes de 
medicina) e podem afetar ainda a confiança pública na profissão 
médica.



Não existe uma nova ética, o que é 
certo continua certo e o errado assim 
permanece. As redes sociais são novas 
ferramentas de comunicação, mas não 
modificam o compromisso do médico 
com a responsabilidade e a ética 
profissional.

itairan.terres@gmail.com


