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�“É o exercício da medicina 
metodologias interativas de comunicação audio
visual e de dados, com o objetivo de assistência, 
educação e pesquisa em saúde”educação e pesquisa em saúde”

“É o exercício da medicina através da utilização de 
metodologias interativas de comunicação audio-
visual e de dados, com o objetivo de assistência, 
educação e pesquisa em saúde”educação e pesquisa em saúde”

RESOLUÇÃO CFM nº 1.643/2002





�Faculta ao paciente o acesso
cuidados médicos, de qualquer

�Faculta ao médico o acesso
pacientepaciente

�Facilita o acesso do médico
�Ameniza carências de especialidades
locais

�Permite consulta entre colegas
�Reduz custos da saúde

acesso 24h de informações e 
qualquer local

acesso 24h aos dados do 

médico a informação
especialidades médicas

colegas à distância



�Telediagnóstico

�Telemonitorização

�Telecirurgia

�Teledidática

�Teleconsulta



�Consulta remota entre 
de saúde com envio
médicas do paciente

�Textos, áudios, imagens 
vídeos

�Tempo real ou store
(armazena e envia)

entre profissionais
envio de informações

paciente.

, imagens estáticas, 

store and forward

(armazena e envia)



�Telerradiologia

�Telepatologia

Teleoftalmologia�Teleoftalmologia

�Teledermatologia

�Telecardiologia



�Uso de equipamentos para 
vitais e envio contínuo a um 
análise e interpretação.

Monitorização cardíaca transtelefônica�Monitorização cardíaca transtelefônica
(Cardiobipe),  monitorização
gravidez de risco, monitorização
deficientes ou imobilizados

para monitorização de dados 
a um centro remoto de 

transtelefônicatranstelefônica
monitorização de pacientes com 

monitorização domiciliar de 
imobilizados





�Cirurgia feita por um cirurgião
experiência orientando um 
distância por operação de 
manipulação remota.manipulação remota.

�A transmissão ao vivo das imagens de 
trata-se de teledidática.

cirurgião de maior
um menos experiente à 
de equipamentos de 

vivo das imagens de cirurgias



�Processo assistencial onde o paciente
por um ou mais médicos

�O paciente tem acesso a p
outras localidades ou especialidades através de outras localidades ou especialidades através de 
uma sessão de conferência 
multimídia.

Processo assistencial onde o paciente é atendido 
à distância.

 a profissionais de saúde de 
localidades ou especialidades através de localidades ou especialidades através de 

uma sessão de conferência bi-direcional







�Garantir a confidencialidade

�Impedir atitudes maliciosas
adulteração ou introdução

�Cobertura legal à responsabilidade

�“Desumanização” da relação

confidencialidade

maliciosas (destruição, 
introdução abusiva de dados)

responsabilidade médica

relação médico-paciente







Spring 2014 Global atitudes survey















�C.E.M.
•Art. 37. É vedado ao médico prescrever                 
tratamento ou outros procedimentos sem                 
exame direto do paciente, salvo em casos de urgência
ou emergência e impossibilidade comprovada de ou emergência e impossibilidade comprovada de 
lo, devendo, nesse caso, fazê
cessar o impedimento.
� Parágrafo único. O atendimento médico a 
da telemedicina ou de outro método, 
regulamentação do Conselho Federal de Medicina.

É vedado ao médico prescrever                 
procedimentos sem                 

paciente, salvo em casos de urgência
ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-
, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após 

único. O atendimento médico a distância, nos moldes 
da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob 
regulamentação do Conselho Federal de Medicina.



�A função do médico ao dialogar                     
com pacientes em redes sociais é  
exclusivamente educacional e de    
esclarecimento.esclarecimento.

�No Brasil não está regulamentada nenhuma 
modalidade de consulta à distância, exceto na 
relação entre médicos, com responsabilidade 
solidária do assistente e do consultor.

A função do médico ao dialogar                     
com pacientes em redes sociais é  
exclusivamente educacional e de    

No Brasil não está regulamentada nenhuma 
modalidade de consulta à distância, exceto na 
relação entre médicos, com responsabilidade 
solidária do assistente e do consultor.



�C.E.M. – É vedado a médico
•Art. 114. Consultar, diagnosticar ou prescrever 
qualquer meio de comunicação de massa.

É vedado a médico:
Art. 114. Consultar, diagnosticar ou prescrever por 

meio de comunicação de massa.



Atitudes preventivas:
•Evitar superexposição
•Usar ferramentas de controle de 
privacidadeprivacidade

•Possuir página/perfil profissional 
independente do pessoal

Atitudes preventivas:
Evitar superexposição
Usar ferramentas de controle de 

Possuir página/perfil profissional 
independente do pessoal





�A mídia social (e telefone, e
extensão de seu consultório.
momentos privados.

A mídia social (e telefone, e-mail, ...) não é uma 
rio. Preserve ao máximo seus 





�Aquilo que no exercício ou fora do exercício da 
profissão e no convívio da sociedade, eu tiver 
visto ou ouvido, que não s
conservarei inteiramente secreto.conservarei inteiramente secreto.

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

que no exercício ou fora do exercício da 
profissão e no convívio da sociedade, eu tiver 

ão seja preciso divulgar, eu 
conservarei inteiramente secreto.conservarei inteiramente secreto.

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



�Art. 75. É vedado ao médico fazer 
referência a casos clínicos 
exibir pacientes ou seus retratos em 
anúncios profissionais ou anúncios profissionais ou 
de assuntos médicos, em meios de 
comunicação em geral, mesmo com 
autorização do paciente.

É vedado ao médico fazer 
referência a casos clínicos identificáveis, 

ou seus retratos em 
anúncios profissionais ou na divulgação anúncios profissionais ou na divulgação 
de assuntos médicos, em meios de 

geral, mesmo com 
autorização do paciente.





�C.E.M. – É vedado a médico:
•Art. 112. Divulgar informação sobre assunto 
médico de forma sensacionalista, promocional 
ou de conteúdo inverídico.

•Art. 113. Divulgar, fora do meio científico, 
processo de tratamento 
valor ainda não esteja expressamente 
reconhecido cientificamente por órgão
competente.

É vedado a médico:
informação sobre assunto 

forma sensacionalista, promocional 
conteúdo inverídico.

Art. 113. Divulgar, fora do meio científico, 
de tratamento ou descoberta cujo 

esteja expressamente 
reconhecido cientificamente por órgão







�Delimita eticamente
assuntos medicos e a 
médica.

�Veda sensacionalismo�Veda sensacionalismo
mercantilização do ato

�Regulamenta anúncio
�Regulamenta entrevistas
impressos, outdoors, 
e TV, páginas de internet e 
sociais

eticamente a divulgação de 
medicos e a publicidade

sensacionalismo, autopromoção e sensacionalismo, autopromoção e 
ato médico.

anúncio de especialidade.
entrevistas médicas, 

, outdoors, anúncios em radio 
de internet e mídias



�Toda peça publicitária e 
• Nome completo do médico
• Registro do CRM
• Nome da especialidade e No RQE
• EM PJ nome, CRM, especialidade

e papelaria deve conter:

RQE
especialidade e RQE do DT



-É vedado ao médico, na relação com a imprensa, 
participação em eventos e no uso das redes sociais:
a) divulgar endereço e telefone de consultório
serviço;
b) se identificar inadequadamente, quando b) se identificar inadequadamente, quando 
c) realizar divulgação publicitária, mesmo 
consagrados, de maneira exagerada e 
técnicos, para individualizar e priorizar sua atuação ou a 
instituição onde atua ou tem interesse pessoal;

vedado ao médico, na relação com a imprensa, na 
em eventos e no uso das redes sociais:

a) divulgar endereço e telefone de consultório, clínica ou 

b) se identificar inadequadamente, quando nas entrevistas;b) se identificar inadequadamente, quando nas entrevistas;
c) realizar divulgação publicitária, mesmo de procedimentos 

exagerada e fugindo de conceitos 
priorizar sua atuação ou a 
interesse pessoal;



d) divulgar especialidade ou área de atuação 
pelo Conselho Federal de Medicina 
Especialidades;
e) anunciar títulos científicos que não 
especialidade ou área de atuação para especialidade ou área de atuação para 
qualificado e registrado no Conselho Regional 
f) anunciar, quando não especialista, que trata 
orgânicos, órgãos ou doenças específicas 
confusão com divulgação de especialidade;

d) divulgar especialidade ou área de atuação não reconhecida 
pelo Conselho Federal de Medicina ou pela Comissão Mista de 

) anunciar títulos científicos que não possa comprovar e 
especialidade ou área de atuação para a qual não esteja especialidade ou área de atuação para a qual não esteja 

Conselho Regional de Medicina;
f) anunciar, quando não especialista, que trata de sistemas 
orgânicos, órgãos ou doenças específicas com indução à 
confusão com divulgação de especialidade;



g) utilizar sua profissão e o reconhecimento ético
técnico, político e científico que es
anúncios institucionais ou empresariais, salvo quando esta 
participação for de
interesse público;interesse público;
h) adulterar dados estatísticos visando beneficiar
individualmente ou à instituição que representa
financia;
i) veicular publicamente informações que 
à sociedade, mesmo que comprovadas cientificamente
casos, deve protocolar em caráter 
preocupação às autoridades comp
seu estado para os devidos encaminhamentos;

g) utilizar sua profissão e o reconhecimento ético, humano, 
e esta lhe traz para participar de 

anúncios institucionais ou empresariais, salvo quando esta 

h) adulterar dados estatísticos visando beneficiar-se 
ou à instituição que representa, integra ou o 

i) veicular publicamente informações que causem intranquilidade
comprovadas cientificamente. Nestes 

em caráter de urgência o motivo de sua 
ompetentes e ao CFM ou CRM de 

seu estado para os devidos encaminhamentos;



j) divulgar, fora do meio científico, processo 
descoberta cujo valor ainda não esteja 
cientificamente por órgão competente;
k) garantir, prometer ou insinuar bons resultados 
sem comprovação científica;
l) anunciar aparelhagem ou utilização de l) anunciar aparelhagem ou utilização de 
forma de se atribuir capacidade privilegiada
m) divulgar anúncios profissionais, institucionais 
qualquer ordem e em qualquer meio de 
o nome do médico for  número do CRM;

j) divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou 
não esteja expressamente reconhecido 

órgão competente;
k) garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento 

l) anunciar aparelhagem ou utilização de técnicas exclusivas como l) anunciar aparelhagem ou utilização de técnicas exclusivas como 
capacidade privilegiada;

m) divulgar anúncios profissionais, institucionais ou empresariais de 
meio de comunicação nos quais, se 

número do CRM;



n) consultar, diagnosticar ou prescrever por 
comunicação de massa ou a distância
o) expor a figura de paciente como forma de 
método ou resultado de tratamento;
p) realizar e/ou participar de demonstrações p) realizar e/ou participar de demonstrações 
procedimentos, tratamentos e equipamentos 
valorizar domínio do seu uso ou 
determinado serviço, em qualquer meio 
inclusive em entrevistas. 
q) ofertar serviços por meio de consórcios 
como de formas de pagamento ou 
de desconto.

n) consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de 
comunicação de massa ou a distância;
o) expor a figura de paciente como forma de divulgar técnica, 
método ou resultado de tratamento;
) realizar e/ou participar de demonstrações técnicas de ) realizar e/ou participar de demonstrações técnicas de 
procedimentos, tratamentos e equipamentos de forma a 
valorizar domínio do seu uso ou estimular a procura por 

qualquer meio de divulgação, 

q) ofertar serviços por meio de consórcios ou similares, bem 
como de formas de pagamento ou de uso de cartões/cupons 



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

“As mídias sociais dos médico
assistenciais em Medicina deverão obedecer à lei, às 
resoluções normativas e ao Manual da Comissão de resoluções normativas e ao Manual da Comissão de 
Divulgação de Assuntos Médicos (
§1º Para efeitos de aplicação desta Resolução, são 
consideradas mídias sociais: 
Twiter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares

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

dicos e dos estabelecimentos 
assistenciais em Medicina deverão obedecer à lei, às 
resoluções normativas e ao Manual da Comissão de resoluções normativas e ao Manual da Comissão de 
Divulgação de Assuntos Médicos (Codame). 
1º Para efeitos de aplicação desta Resolução, são 

: sites, blogs, Facebook, 
, WhatsApp e similares”. 



2º É vedada a publicação nas m
selfie), imagens e/ou áudios que caracterizem 
sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal

3º É vedado ao médico e aos es
médica a publicação de imagens do “médica a publicação de imagens do “
procedimentos, conforme previsto
Resolução CFM nº 1.974/11. 

4º A publicação por pacientes ou
e/ou sistemático, de imagens mo
de elogios a técnicas e resultados
sociais deve ser investigada pelos Conselhos Regionais de 
Medicina

s mídias sociais de autorretrato 
), imagens e/ou áudios que caracterizem 

sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. 

s estabelecimentos de assistência
médica a publicação de imagens do “antes e depois” de médica a publicação de imagens do “antes e depois” de 

visto na alínea “g” do artigo 3º da

s ou terceiros, de modo reiterado
 mostrando o “antes e depois” ou 
dos de procedimentos nas mídias

sociais deve ser investigada pelos Conselhos Regionais de 











As redes sociais se tornaram i
socialização, mas também de 
em todos os segmentos, inclusive na medicina;

A normatização ética para uso de redes sociais pelos 
médicos é similar à que se aplica para outras mídias;

Controle do sensacionalismo, 
respeito à confidencialidade são exigidos em todas as respeito à confidencialidade são exigidos em todas as 
formas de comunicação e publicidade médica;

A consulta médica à distância
com o paciente não;

Na endocrinologia o uso de fe
de comunicação a distância fa
ajustes de tratamento.

am importante de ferramenta de
 de publicidade e comunicação 

em todos os segmentos, inclusive na medicina;

A normatização ética para uso de redes sociais pelos 
médicos é similar à que se aplica para outras mídias;

o, da qualidade da informação
respeito à confidencialidade são exigidos em todas as respeito à confidencialidade são exigidos em todas as 
formas de comunicação e publicidade médica;

ncia é vedada, mas a interação 

e ferramentas de telemedicina e
ia facilita a titulação de doses e 


