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PARECER CREMEB N°32/09 
(Aprovado em Sessão da 2ª Câmara de 05/03/2009) 

 
Expediente Consulta: 150.405/08 
 
Assunto: Disponibilização via internet de dados de pacientes internados em unidade 
hospitalar. 
 
 
 Ementa: O segredo médico é uma obrigação moral e ética do 

profissional da medicina. Admite-se a revelação por justa 
causa, dever legal ou autorização expressa do paciente ou de 
seu representante legal. 

 
 
DA CONSULTA: A consulente é analista de sistemas e está com duvidas em relação à ética em 
internet, sigilo sobre dados dos pacientes. Gostaria de saber se é legal divulgar, via internet, 
nomes de pacientes que tenham dado entrada em unidades hospitalares, ou estejam internados 
e o tipo de ocorrência como acidente de veiculo, clinico, afogamento, atropelo, tentativa de 
homicídio, etc. 
 
O objetivo a princípio de disponibilizar publicamente via internet, é agilizar a localização de um 
paciente em uma unidade, seja ele feito por um profissional ou cidadão comum. Pensa em 
refinar mais esta localização, mas viu que de acordo com o Manual de Princípios Éticos para 
Sites de Medicina e Saúde na internet, isso seria ilegal. 
 
Analisou o item 4 (consentimento livre e esclarecido) e 5(privacidade) mas assim mesmo ficou 
em duvidas, até que ponto essa consulta que está querendo pode agredir o sigilo do paciente. 
Ressalta que deseja apenas divulgar nome do paciente, com o motivo pelo qual deu entrada em 
uma unidade de saúde e nome do hospital que ele se encontra. 
 
 
PARECER: A internet é sem duvida um importante meio de divulgação e sua ampla utilização no 
mundo atual vem permitindo uma revolução no conhecimento humano. 
 
A sua utilização para divulgação de assuntos médicos que tenham caráter exclusivamente de 
esclarecimento e educação da coletividade é salutar e benéfica para a humanidade e também 
serve como um canal privilegiado para que os médicos troquem informações e exponham seus 
trabalhos de forma ética e de conformidade com o reconhecimento do conteúdo cientifico dos 
temas divulgados pelos órgãos competentes.  O uso da internet em telemedicina voltada para 
atualização e educação médica, a exemplo de vídeo conferencias respeitadas as normas éticas, 
também constitui-se em uma avanço extraordinário no aprendizado contemporâneo. 
 
A divulgação de nomes dos pacientes e suas respectivas enfermidades, por qualquer meio de 
comunicação, inclusive a internet, contrariam frontalmente o Código de Ética Médica no 
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tratamento do segredo médico, indo de encontro principalmente aos artigos 102, 103, 104, onde 
o médico ou diretor técnico da instituição de saúde, onde o segredo for violado, são passiveis de 
sofrer processo ético disciplinar. 
 
Concluindo, a privacidade de uma pessoa é uma conquista consagrada em todas as sociedades 
organizadas, um princípio constitucional e um ganho amplamente protegido pelo direito público, 
regulamentado em nosso país pelo Código Penal. 
 
A relação médico-paciente tem o seu alicerce fundamental no sigilo profissional, e os médicos 
sabem da sua importância como uma forma de proteção da sociedade, até porque, o segredo 
não pertence ao médico, é um patrimônio do paciente e ele médico é apenas o guardião da 
confidencia, e sua obrigação moral está respaldado e sacramentado no mais remoto e 
respeitado documento médico: O Juramento de Hipócrates. 
 
 
Salvador, 01 de dezembro de 2008. 
 
 
 
Cons. Silvio Porto de Oliveira. 
Relator  
  
 


