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Código de Ética Médica
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

XI - O médico guardará sigilo a 
respeito das informações de 
que detenha conhecimento no 
desempenho de suas funções, 
com exceção dos casos 
previstos em lei.



MÍDIAS SOCIAIS

Sistemas de Interação social
Compartilhamento e criação 
colaborativa de informação nos mais 
diversos formatos.



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.974/2011
Estabelece os critérios norteadores da propaganda em Medicina, 
conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o 

sensacionalismo, a autopromoção e as proibições referentes à matéria. 

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



Código de Ética Médica
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

I - A Medicina é uma profissão a 
serviço da saúde do ser humano e 
da coletividade e será exercida 
sem discriminação de nenhuma 
natureza.



Lei do Ato Médico
LEI Nº 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013.

Art. 1o O exercício da Medicina é regido 
pelas disposições desta Lei.

Art. 2o O objeto da atuação do médico é a 
saúde do ser humano e das coletividades 
humanas, em benefício da qual deverá agir 
com o máximo de zelo, com o melhor de 
sua capacidade profissional e sem 
discriminação de qualquer natureza



Código de Ética Médica
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

V - Compete ao médico aprimorar 
continuamente seus 
conhecimentos e usar o melhor 
do progresso científico em 
benefício do paciente.



MÍDIAS SOCIAIS

“Esta interação e a maneira na 
qual a informação é apresentada 
dependem nas várias 
perspectivas da pessoa que 
compartilhou o conteúdo, visto 
que este é parte de sua história e 
entendimento de mundo.”



Quem postou?

Na qualidade de Médico?













MÍDIAS SOCIAIS

Grande mudança na estrutura de 
poder social

Gerar conteúdos
Influenciar pessoas e decisões

Socialização da Informação







Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

�Art. 112. Divulgar informação 
sobre assunto médico de 
forma sensacionalista, 
promocional ou de 
conteúdo inverídico .



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

�Art. 111. Permitir que sua 
participação na divulgação de 
assuntos médicos, em qualquer 
meio de comunicação de massa, 
deixe de ter caráter exclusivamente 
de esclarecimento e educação da 
sociedade.



Medicina Legal – Prof. Malthus

















APLICATIVOS

Programa de computador que tem 
por objetivo ajudar o seu usuário 
a desempenhar uma tarefa 
específica, em geral ligada 
a processamento de dados.



APLICATIVOS















Cirurgia Robótica

� 1985 - PUMA 560 - biopsia cerebral
� 1988 - PROBOT - próstata
� 1992 – ROBODOC - prótese de quadril
� 1998 – Da Vinci (2001)







Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

� Art. 37. Prescrever tratamento ou outros 
procedimentos sem exame direto do paciente, 
salvo em casos de urgência ou emergência e 
impossibilidade comprovada de realizá-lo, 
devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 
após cessar o impedimento.

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





Art. 1º - Definir a Telemedicina como 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.



Art. 2º - Os serviços prestados através da 
Telemedicina deverão ter a infraestrutura 
tecnológica apropriada, pertinentes e 
obedecer as normas técnicas do CFM 
pertinentes à guarda, manuseio, 
transmissão de dados, confidencialidade, 
privacidade e garantia do sigilo 
profissional.



Art. 3º - Em caso de emergência, ou quando 
solicitado pelo médico responsável, o 
médico que emitir o laudo a distância 
poderá prestar o devido suporte diagnóstico 
e terapêutico.



Art. 4º - A responsabilidade profissional do 
atendimento cabe ao médico assistente do 
paciente. Os demais envolvidos 
responderão solidariamente na proporção
em que contribuírem por eventual dano ao 
mesmo.



Art. 5º - As pessoas jurídicas que prestarem 
serviços de Telemedicina deverão inscrever-se no 
Cadastro de Pessoa Jurídica do Conselho Regional 
de Medicina do estado onde estão situadas, com a 
respectiva responsabilidade técnica de um médico 
regularmente inscrito no Conselho e a apresentação 
da relação dos médicos que componentes de seus 
quadros funcionais. Parágrafo único - No caso de o 
prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser 
médico e devidamente inscrito no Conselho Regional 
de Medicina. 



Art. 6º - O Conselho Regional de Medicina deverá 
estabelecer constante vigilância e avaliação das 
técnicas de Telemedicina no que concerne à 
qualidade da atenção, relação médico -paciente e 
preservação do sigilo profissional. 

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor a partir da 
data de sua publicação. 





Código de Ética Médica
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

IX - A Medicina não pode, 
em nenhuma circunstância 
ou forma, ser exercida como 
comércio.



Código de Ética Médica
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

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



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

�Art. 114. Consultar, 
diagnosticar ou prescrever 
por qualquer meio de 
comunicação de massa.





Atenção: o site Médico 
Responde não fornece 
aconselhamento médico, 
diagnóstico ou tratamento. 
Todos os conteúdos são 
meramente informativos.













Para uma melhor 
avaliação, é necessário 
consultar médico 
ginecologista ou 
mastologista.















Código de Ética Médica

É direito do médico:

�X– Estabelecer seus 
honorários de forma justa e 
digna.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

�Art. 51. Praticar concorrência 
desleal com outro médico.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

�Art. 58. O exercício 
mercantilista da Medicina.











Instead of office visits, Sherpaa 
doctors use our app to talk with you, 
order tests, prescribe you 
medications, and solve your health 
problems.



Over the last six years, we've taken 
care of tens of thousands of patients 
and prevented hundreds of 
thousands of visits to urgent care 
centers, ERs, and doctor offices.









BEEP Saúde

Mesmo tendo essa funcionalidade, Vander 
faz questão de cravar a diferença entre os 
serviços: “Medicina não é como transporte, 
não basta apenas enviar o médico mais 
próximo. A escolha do profissional por parte 
do paciente é um dos grandes diferenciais 
do Beep. O paciente pode escolher qual 
profissional irá atendê -lo analisando 
currículo, valor da consulta, distância e 
avaliações de outros pacientes”



BEEP Saúde

O valor da consulta tem o piso de R$200,00, 
mas é fixada por cada médico, de acordo 
com suas expectativas. Todos oferecem 
recibo, que serve como comprovante para 
reembolso no plano de saúde e declaração 
do imposto de renda. Todas as consultas 
são pagas exclusivamente via cartão de 
crédito.



BEEP Saúde

“O Beep tem o apoio de diversas 

sociedades de especialidades 

médicas para operar, e está em 

conformidade com a legislação.”
(Beep Saúde)



Docway





MISSÃO
Nossa missão é restaurar o contato humano 
há muito tempo perdido na medicina e no 
sistema de saúde.

Através de soluções tecnológicas, queremos transformar a 
experiência médica, aproximando médico e paciente. Nossa 
missão é essa, utilizar a tecnologia para garantir atenção, 
qualidade e praticidade no cuidado médico.



Você pode usar o aplicativo quando quiser. Lembramos que o 
nosso horário de atendimento é de Segunda a Sexta- feira, das 
8h às 0h e Finais de semana e feriado, das 8h às 18 h.

Você pode pedir um médico para você ou para quem desejar . 
Basta instalar o aplicativo, informar o endereço onde você 
precisa receber um médico e a especialidade desejada. 

Se você selecionar a opção agora, em até 3 horas , o médico 
estará no endereço informado, caso você selecione “Agendar 
Consulta” o médico ira até você no horário agendado.



Além de Curitiba e São Paulo, o 
sistema já foi lançado em Belo 
Horizonte e Manaus – mas já há alguns 
médicos cadastrados em 40 cidades 
diferentes.

Ainda este ano, ele irá se expandir para 
Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre e 
Salvador. No próximo mês, algumas 
novidades estão previstas





















Código de Ética Médica
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

�XX - A natureza 
personalíssima da atuação 
profissional do médico não 
caracteriza relação de 
consumo.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

� Art. 59. Oferecer ou aceitar remuneração ou 
vantagens por paciente encaminhado ou 
recebido, bem como por atendimentos não 
prestados.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

� Art. 72. Estabelecer vínculo de qualquer 
natureza com empresas que anunciam ou 
comercializam planos de financiamento, 
cartões de descontos ou consórcios para 
procedimentos médicos.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

� Art. 73. Revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de 
sua profissão, salvo por motivo justo, dever 
legal ou consentimento, por escrito, do 
paciente.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

� Art. 75. 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.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

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



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

� Art. 115. Anunciar títulos científicos que não 
possa comprovar e especialidade ou área de 
atuação para a qual não esteja qualificado e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina.



Código de Ética Médica 
É vedado ao médico :

� Art. 118. Deixar de incluir, em anúncios 
profissionais de qualquer ordem, o seu 
número de inscrição no Conselho Regional 
de Medicina.


