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MÍDIAS SOCIAIS



GERAÇÕES E SUAS TRANSFORMAÇÕES NO ÂMBITO PROFISSIONAL

Relacionamento com a 
tecnologia é distinta

Desenvolvimento
profissional

Formas diferentes de
adquirir conhecimento



https://www.jurisway.org.br/v2/cursoonline.asp?id_curso=828&id_titulo=&pagina=8#:~:text=Defini%C3%A7%C3%A3o%3A%20O%20ato%20il
%C3%ADcito%20civil%20%C3%A9%20cometido%20por,outrem%2C%20ainda%20que%20este%20dano%20seja%20exclusivamente%20moral. 
acesso em 25/06/221 05:35 horas

Aurélio Buaque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário da Língua Portuguesa; Kleiman, Paul. Filosofia. São Paulo: Editora Gente, 2014 

ILICITO
ação ou omissão voluntária, 
negligência, imprudência ou imperícia, 
viola direito e causa dano a outrem, 
ainda que este dano seja 
exclusivamente moral.

MORAL
Regras de conduta consideradas 
como válida

COSTUME
Uso, hábito ou prática
geralmente observada. 

Jurisprudência baseada no
uso e não na lei escrita.

BOM-SENSO
argumentação ligado às noções 
de sabedoria e de razoabilidade; 
capacidade média que uma 
pessoa possui, ou deveria possuir, 
de adequar regras e costumes a 
determinadas realidades …

ÉTICA
...Conduta humana suscetível de 
qualificação  do ponto de vista do 
bem e do mal ...

CRIME
ato que é proibido por lei e que 
tem uma pena determinada caso 
seja realizado





CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza...

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer;

Lei 12.842 / 2013: LEI DO ATO MÉDICO

Art. 6o A denominação de “médico” é privativa dos 
graduados em cursos superiores de Medicina, e o 
exercício da profissão, dos inscritos no Conselho 
Regional de Medicina com jurisdição na respectiva 
unidade da Federação.



CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

Art. 15 - Ninguém pode ser 
constrangido a submeter-se,
com risco de vida, a 
tratamento médico ou a 
intervenção cirúrgica.



CÓDIGO PENAL BRASILEIRO



LEI 3.268 / 1957. ART. 17.

Os médicos só poderão exercer 
legalmente a medicina, em qualquer 
de seus ramos ou especialidades, após 
o prévio registro de seus títulos, 
diplomas, certificados ou cartas no 
Ministério da Educação e Cultura e de 
sua inscrição no Conselho Regional de 
Medicina, sob cuja jurisdição se achar 
o local de sua atividade.

Juscelino Kubitschek



CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

Art . 111 - É vedado ao médico:

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.



CÓDIGO ÉTICA MÉDICA
CAPÍTULO XIII. PUBLICIDADE MÉDICA

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.

Art. 111 Art. 112 Art. 113

É vedado ao médico:

Divulgar informação sobre assunto 
médico de forma:
• Sensacionalista 
• promocional 
• conteúdo inverídico

Veicular informações que cause, 
intranquilidade á sociedade.

Adulterar dados estatísticos. 

Divulgação publicitária exagerada e 
fugindo de conceitos técnicos. 

Divulgar tratamento  ainda não 
reconhecido cientificamente 



CÓDIGO ÉTICA MÉDICA
CAPÍTULO XIII. PUBLICIDADE MÉDICA

Participar de anúncios institucionais 
ou empresariais, salvo de interesse 
público.

Anunciar titulo científicos ou 
especialidades que não possa 
comprovar.

Art. 114

É vedado ao médico:

Art. 115

Participar de anúncios de empresas 
comerciais, qualquer
que seja sua natureza, valendo-se de 
sua profissão.

Art. 116

Apresentar como originais quaisquer 
ideias, descobertas
ou ilustrações que na realidade não o 
sejam.



CÓDIGO ÉTICA MÉDICA
CAPÍTULO XIII. PUBLICIDADE MÉDICA

Art. 117

É vedado ao médico:

Deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional
de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) 
quando anunciar a especialidade. 

Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde, devem constar o nome e o número de registro, no 
Conselho Regional de Medicina, do diretor técnico.



RESOLUÇÃO CFM  1974 / 2011.  PUBLICIDADE MÉDICA

Divulgar especialidade ou área de atuação 
não reconhecida pelo CFM

Anunciar aparelhagem ou técnicas exclusivas

Garantir, prometer ou insinuar bons 
resultados de tratamento

Expor a figura de paciente para divulgar 
resultado de tratamento;

Apresentar como originais ideias ou ilustrações 
que na realidade não o sejam.



PERGUNTAS FREQUENTES



Resposta do CREMEB  - CODAME

Em atenção à sua consulta, esclarecemos que, de acordo com o 
parecer de número 17/2004 do Conselho Federal de Medicina, “Os 
Conselhos Regionais de Medicina não exigem que um médico seja 
especialista para trabalhar em qualquer ramo da Medicina, 
podendo exercê-la em sua plenitude nas mais diversas áreas, desde 
que se responsabilize por seus atos (…)”. 

Lembramos que, o C.E.M. e a Resolução CFM n° 2149/16, é vedado 
ao médico propagar ou anunciar especialidade sem o registro do 
respectivo título no CRM. Mesmo que tenha em seu carimbo a 
expressão "atendimento em neurologia", essa é uma forma de 
divulgação também incorreta. Sugerimos que tenha em seu 
carimbo apenas seu nome e seu número de inscrição no Conselho

SIM !!!

NÃO !!!

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2149

Eu posso atender pacientes neurológicos sem ser 
neurologista?  

Eu posso colocar no carimbo: atendimento em 
neurologia?  



Posso postar ANTES X DEPOIS?

Não existe “forma ética de publicidade médica
que utiliza o recurso de antes e depois”.

A publicidade médica com base no “antes e
depois” já nasce eivada de má fé pois, além de
esconder o mal resultado, garante que todos os
resultados são favoráveis.

São dois comandos inescrupulosos: o primeiro
considera que não há mal resultado e o segundo
que tratamento é infalível. Isto não existe em
medicina.

NÃO!!!!!

Medicina é profissão de meio e não de fim!



A divulgação de preços dos procedimentos médicos não deve ser realizada de forma sensacionalista: 

• divulgação exagerada e fugindo de conceitos técnicos; 
• anúncio de procedimentos que não tenham reconhecimento científico; adulteração de dados estatísticos; 
• veiculação de informações que possam causar intranquilidade à sociedade; 
• informações que possam induzir promessas de resultados.

CFM 1.974/2011, Artigo 9°, § 2º e alíneas; Despacho COJUR/CFM nº 557/2019 ); Resolução CFM 1.974/2011, Anexo I, Item 6: Das proibições gerais, inciso XIV) (Código de Ética Médica, Artigo 72
DECRETO-LEI Nº 4.113, 14 de fevereiro de 1942 ; CIRCULAR CFM N° 116/2019-COJUR

É permitido a divulgação de anúncios publicitários com indicação de preços de consultas, exames e 
procedimentos médicos, e as respectivas formas de pagamentos?

SIM!!!!



• Divulgação de preços como forma de estabelecer 
diferencial na qualidade dos serviços. 

• Estabelecer vínculo de qualquer natureza com 
empresas que anunciam ou comercializam 
planos de financiamento ou consórcios para 
procedimentos médicos;

• Oferecer serviços profissionais como prêmio, 
qualquer que seja sua natureza; 

• Anunciar aparelhagem de forma a lhe atribuir 
capacidade privilegiada.

CFM 1.974/2011, Artigo 9°, § 2º e alíneas; Despacho COJUR/CFM nº 557/2019 ); Resolução CFM
1.974/2011, Anexo I, Item 6: Das proibições gerais, inciso XIV) (Código de Ética Médica, Artigo 72
DECRETO-LEI Nº 4.113, 14 de fevereiro de 1942 ; CIRCULAR CFM N° 116/2019-COJUR

O QUE ESTÁ VEDADO?



DIVULGAÇÃO DE PARCERIAS COMERCIAIS:
Existe vedação absoluta ao médico para "exercer a profissão com interação 
ou dependência de fabricantes, promotores ou comerciantes de produtos de 
prescrição médica (Art. 68. do Código de Ética Médica) 

NÃO SE APLICA A INDICAÇÃO:
• profissional para segunda  opinião 
• laboratório de analises clinicas 
• médico executor de um 

procedimento especializado.

VEDAÇÃO ABSOLUTA:
pessoa física  ou jurídica, que 
comercializa  produtos de prescrição 
médica: 
• Farmácia. 
• indústria farmacêutica.
• Optica
• qualquer organização equiparada.

CONSULTA AO CREMEB/CODAME: 

podemos divulgar parceria entre a  clinica X com laboratório de análise clinicas Y?  (30/01/2020)

...não existe impedimentos éticos para a parceria referida, desde que não ultrapasse as diretrizes estabelecidas 
na Resolução 1.974/2011. 

...Ressaltamos a especial atenção para as questões relacionadas aos artigos 111 a 117 do Código de Ética Médica. 



Resposta do Cremeb / Codame

É direito do paciente postar comentários positivo ou negativo sobre seu médico.
Não cabe ao médico respostar o comentário em sua rede social própria.
Ao repostar, o médico transforma o reconhecimento e gratidão em propaganda
e, consequentemente, está obrigado a não desobedecer as diretrizes da
Resolução 1974/2011.

Posso repostar material de vídeo elaborado por
pacientes e publicado em suas redes privadas
abertas, que demonstrem satisfação com
resultado?

NÃO!!!!!



Resposta do Cremeb/ Codame 

A resolução 1974/2011 normatiza a questão. Ressaltamos que, ao seguir as 
diretrizes da citada Resolução, o médico estará, em tese, protegido contra 
infrações éticas. 

Solicito orientação da CODAME sobre o meu
marketing nas minhas plataformas de rede social



“Bom Dia, 

Gostaria de saber se pode fazer tik tok no hospital entre profissionais da saúde 
e publicar sem mostrar o nome da instituição, assim como do paciente?” 

A pergunta é  vaga. Mesmo assim, informamos que:

O Artigo 111 do Código de ética Médica é claro ao afirmar que a publicidade 
médica deve ter caráter de educação  e esclarecimento à sociedade. 

Qualquer desvio para fora do eixo educativo e esclarecedor é considerado infração 
ética

Fonte: Parecer Codame - CREMEB

Consulta ao Cremeb / Codame,  feita por médico

Resposta do Cremeb / Codame



PROCESSOS ÉTICO 
PROFISSIONAIS



Denuncia contra médico: PEP em 
tramitação

Para chegar a remissão do TEA
precisamos promover uma intervenção 
reorganizacional de repolarização 
celular, liberar as toxinas dos metais 
pesados, combater a disbiose, 
exterminar patógenos com a terapia 
com ozônioterapia, além de recompor o 
campo biológico, com as 
suplementações de probióticos, 
vitaminas, minerais e aminoácidos’ 

Artigos: 
112 (conteúdo inverídico)
113 (...fugindo de conceitos técnicos; 
tratamento  não reconhecido 
cientificamente )
Garantir, prometer ou insinuar bons 
resultados de tratamento

Fonte: Cremeb. 

Denuncia contra médico: PEP em 
tramitação

“Rastreamento total do corpo humano –
A tecnologia de ponta de origem 
francesa...com o sistema Ex Complex é 
possível fazer um check up...realizando 
rastreamento total do corpo humano...
Ele nos dá informações extremamente 
sofisticadas...que nos permite oferecer 
ao paciente ...a prevenção que a 
medicina mais arrojada do mundo possui 
atualmente.”

Artigos: 
112  (sensacionalismo; conteúdo 
inverídico)
113 (... exagerada e fugindo de conceitos 
técnicos. )

Fonte: Cremeb. 



Denuncia contra médico.
PEP em tramitação

Ortopedista,  pós-graduado em Oxidologia, 
prática ortomotecular, ciências da logenvidade
humana e homeopatia. Mestrando em 
tecnologia da saúde humana e naturopatia. 

Art.  114: ... Anunciar titulo científicos ou 
especialidades que não possa comprovar

Divulgar especialidade ou área de atuação não 
reconhecida pelo CFM



IRREGULARIDADS EM PUBLICIDADE MÉDICA - ANO 2020. 

TOTAL DE EXPEDIENTES AVALIADOS: 84

Fonte: Cremeb / Codame 



ESPECILAIDADES E IRREGULARIDADES EM 

PUBLICIDADE MÉDICA. ANO 2020. N. 84. 

Fonte: Cremeb / Codame 



Artigos somente de Propaganda e Publicidade Médica

ANO

APENAÇÕES

Advertência 
Confidencial       

"a"

Censura 
Confidencial       

"b"

Censura 
Pública         

"c"

Suspensão 
por 30 dias      

"d"

Cassação TOTAL DE 
APENADOS 

ABSOLVIDOS

2013 3 5 8 16 2

2014 1 1 2 1 5 2

2015 3 1 5 9

2016 2 2 3 1 8 1

2017 3 1 2 1 7

2018 (set) 2 2 4 1

TOTAL 12 7 19 9 2 49 6

Total de Médicos julgados 55

Estatística de Julgamento no CFM aos Artigos 

111,112,113,114,115,116 e 118 do CEM de 2009



MÉDICO DO FUTURO: HABILIDADES

Resolutividade (capacitação técnica)

Pensamento critico e sistêmico

Criatividade

Liderança e gestão de Pessoas

Trabalho em equipe

Inteligência Emocional

Julgamento e tomada de decisões

Orientação a serviços

Negociação

Flexibilidade cognitiva

Fonte> https://youtu.be/9G5mS_OKT0A

https://youtu.be/9G5mS_OKT0A


Redes Sociais

• https://youtube.com/CREMEBoficial

• https://instagram.com/cremeb.oficial

• https://www.facebook.com/cremeb.ba

https://youtube.com/c/CREMEBoficial
https://instagram.com/cremeb.oficial
https://www.facebook.com/cremeb.ba


Redes Sociais





Contatos
• comissoes@cremeb.org.br

(71) 3339-2812 / 99914-7714

• aline.guimaraes@cremeb.org.br

73-98176-4875
 dra.alguimaraes

mailto:aline.guimaraes@cremeb.org.br

