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O termo TELEMEDICINA é usado com muitas restrições, especialmente as de ordem ética.

No mundo, a primeira experiência foi no Programa Espacial da NASA, a partir do 
reconhecimento de que os médicos especialistas são encontrados em centros de excelência 
médica, sendo que, na maioria das vezes, são encontrados distantes dos locais onde sua 
participação é requerida. Tal noção levou alguns países a criar uma estrutura a fim de possibilitar 
a consulta aos especialistas pelos médicos generalistas, a conhecida hoje de teleinterconsulta 
(troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico em prol 

do paciente).

No Brasil, a telemedicina é permitida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), desde 26 de 
agosto de 2002, quando foi editada a Resolução CFM nº. 1.643 de 2002, após análise de 
processo consulta realizado pela empresa “Telecare”, processo que recebeu o número 

698/2001 e sobreveio o Parecer CFM nº. 36/2002.

O CFM definiu a telemedicina “como o exercício da Medicina através da utilização de 
metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, 

educação e pesquisa em Saúde”, conforme o artigo 1º da resolução.

Porém, a telemedicina é autorizada pelo CFM de modo bem restrito. Somente pode ser usada 
pelo médico para assistência, educação e pesquisa em Saúde. Não é permitida, pelo CFM, a 
teleconsulta, por exemplo. Nem o Código de Ética Médica permite, salvo em casos excepcionais 

que veremos mais adiante neste documento.

Na prática, no país, a telemedicina tem pouca aplicabilidade, especialmente pelos receios da 
classe quanto a privacidade das informações, ao sigilo profissional, e à responsabilidade ética do 
médico, mas existe experiência acumulada em videoconferência, monitoração de sinais vitais e 

ECG que transmitem o padrão gráfico por telefone.

Na época, que foi editada a citada resolução, em 2002, o CFM baseou-se numa consulta de 
empresa de serviços de monitoração cardiológica à distância, tecnologia pela qual o sistema 
permite a transmissão de dados fisiológicos de pacientes cardiopatas ou não, através de uma 

linha telefônica celular ou convencional.

Tal serviço, objeto de consulta, foi amparado pelo CFM, tanto é que foi aprovada a dita 
resolução, tendo-se exigido, à época, que a empresa tivesse registro no Cadastro de Pessoa 
Jurídica do Conselho Regional de Medicina do estado de situação e um médico responsável 
técnico e ressaltou que caberia ao Conselho Regional a vigilância e avaliação das técnicas de 
telemedicina com relação à qualidade da atenção, relação médico-paciente e de preservação do 

sigilo profissional.

NASCIMENTO DA TELEMEDICINA NO MUNDO 
E PERMISSÃO PELO CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA (CFM), RESOLUÇÃO Nº. 1.643/2002
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Considerando a evolução da tecnologia mundial e por entender ser obsoleta a Resolução 
anterior, o CFM, em 6 de fevereiro de 2019, editou a Resolução nº. 2.227/2019, atualizando a 
Resolução anterior, nº. 1.643 de 2002, e trouxe, entre diversos outros aspectos, a possibilidade 
de atuação dos profissionais da classe médica por teleconsulta, teleinterconsulta, 
telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência, teletriagem médica, telemonitoramento, 

teleorientação e teleconsultoria. 
A Resolução definiu a disciplina de telemedicina como “o exercício da medicina mediado por 
tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e 
promoção de saúde”, regulamentando, em síntese, a prestação de serviços médicos por 
tecnologias. O CFM, com tal Resolução, permitia todos os serviços acima fossem prestados por 

meio da tecnologia.
Percebe-se que o CFM, num comparativo com a Resolução de 2002, ampliou a atuação dos 
médicos, por meio de telemedicina, para prevenção de doenças, lesões e promoção de saúde, ou 
seja, estava ampliando as possibilidades, como a “teleconsulta” etc., o que não vinha disposto, 

destaca-se, na Resolução de 2002.
A Teleconsulta, assim definida pela Resolução, “é a consulta médica remota, mediada por 
tecnologias, com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos”. E, de acordo 
com a Resolução 2.227/2019, a teleconsulta pressupõe a existência de uma prévia consulta 
presencial entre médico e paciente ou, então, que o paciente seja acompanhado por um 
profissional de saúde quando estiver em comunidades geograficamente remotas (plataforma de 

petróleo, florestas).
A CFM revogou, na oportunidade, a Resolução de 2002, passando a vigorar a Resolução nº. 

2.227/2019. 

Porém, um mês após ter publicado a Resolução 
nº. 2.227/2019, que regularizava a 
Teleconsulta e outras ações de Telemedicina, o 
CFM decidiu, em 6 de março de 2019, por 
meio da Resolução nº. 2.228/2019, em razão 
do clamor da classe médica e empresas do 
setor solicitando por mais tempo para analisar 
os critérios para a prática da telemedicina e, 
também, para enviar sugestões para a 
regularização, por revogar a Resolução nº. 
2.227 de 2019 voltando, desta forma, a vigorar 
a Resolução de 2002 (CFM 1.643), o que 

constou expressamente daquela.

RESOLUÇÃO CFM 2.227/2019 - 
REGULAMENTOU A TELECONSULTA, 

TELECIRURGIA, ENTRE OUTROS

RESOLUÇÃO CFM 
2.228/2019 - REVOGA 
A RESOLUÇÃO CFM 
2.227/2019 E 
RESTABELECE A 
RESOLUÇÃO CFM 
1.643/2002
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E, agora, com a crise da saúde em decorrência do Novo 
Coronavírus (COVID-19),  o Conselho Federal de Medicina 
reconheceu, após consulta do Ministro do Estado de Saúde, 
a possibilidade e a eticidade da telemedicina no país, em 
caráter de excepcionalidade e enquanto durar a batalha de 
combate ao contágio da COVID-19, por meio do Ofício 
CFM 1756/2020-COJUR, de 19 de março de 2020, 
direcionado ao Ministro da Saúde, em consonância com o 

disposto na CFM nº. 1.643, de 2002.

O reconhecimento do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), além do disposto na Resolução CFM nº. 1643/2002, 
restringe-se a três atividades, definidas da seguinte forma:

(i) Teleorientação, para que profissionais da medicina 
realizem à distância a orientação e o encaminhamento de 

pacientes em isolamento; 

(ii) Telemonitoramento, ato realizado sob orientação e 
supervisão médica para monitoramento ou vigência à 

distância de parâmetros de saúde e/ou doença; e 

(iii) Teleinterconsulta, exclusivamente para troca de 
informações e opiniões entre médicos, para auxílio 

diagnóstico ou terapêutico.

Ou seja, o CFM permitiu tão somente que médicos prestem 
orientações e encaminhamento de pacientes em 
isolamento, realizem ato de monitoramento ou vigência à 
distância de parâmetros de saúde e/ou doença e, ainda, 
troquem informações e opiniões com outros médicos para 

auxílio diagnóstico ou terapêutico.

O CFM não autorizou a TELECONSULTA, TELECIRURGIA, 
entre outros. 

Inclusive, o Conselho Federal fez questão de dizer, no 
referido Ofício 1756/2020, que a permissão dada ao 
Ministério da Saúde para a crise da COVID-19, estava 
restrita ao disposto na Resolução nº. 1.643/2002, que, 
lembremos, é obsoleta e define a telemedicina tão somente 
para a assistência, educação e pesquisa em Saúde e, ainda, 
elencou a teleorientação, telemonitoramento e 

teleinterconsulta.

E, no próprio site www.cfm.org.br, há um comunicado que 
reconhece o atendimento médico a distância durante o 
combate à COVID-19, porém restrito a teleorientação, 
telemonitoramento e teleinterconsulta, conforme 

ressaltado acima.

OFÍCIO CFM 
1756/2020 

PARA 
COMBATE DA 

COVID-19
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Depois, em 20 de março de 2020, o Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, com base em outras normais legais 
editadas pelo Governo Federal para o enfrentamento da 
COVID-19, especialmente o artigo 7º da Lei Federal nº. 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, bem como na Declaração 
de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas, na 
Resolução CFM 1643/2002 e no Ofício 
1756/2020-CONJUR, editou, em caráter excepcional e 

temporário, a Portaria nº. 467.

A Portaria 467/2020 define os critérios de telemedicina para 
a atuação médica enquanto perdurar a situação de 

emergência, disposta na Portaria nº. 188 de 2020.

A Portaria 467 descreveu as ações de telemedicina de 
atendimento (i) pré-clínico; (ii) de suporte assistencial; (iii) de 
consulta; (iv) de monitoramento; e (v) diagnóstico, por meio 
de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do 
SUS, bem como saúde suplementar e nos estabelecimentos 

privados de saúde.

Todos os atendimentos, ações constantes da Portaria 
467 devem ser feitos diretamente entre médico e 
paciente. Não existe possibilidade de interação entre 
outros profissionais para as atividades autorizadas, 

tão somente entre médico e paciente.

Vê-se que a Portaria, além das atividades autorizadas 
pelo CFM, contemplou a atividade de consulta, ou 
seja, a teleconsulta, que, frise-se, não foi mencionada 

pelo CFM.

A Portaria do Ministério da Saúde permite a 
emissão de atestados e receitas médicas, por 

meio eletrônico, podendo ser:

(i) o profissional deve fazer uso de assinatura 
eletrônica por meio de certificados ICP-Brasil;

(ii) o uso de dados associados à assinatura do 
médico a fim de possibilitar a identificação de 

qualquer modificação posterior; ou
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5.1 ATUAÇÃO ENTRE
MÉDICO E PACIENTE

5.3 ATESTADOS E
RECEITAS MÉDICAS

O atendimento do médico deve ser 
registrado em prontuário clínico que 
deverá conter (i) dados clínicos 
necessários para a boa condução do 
caso; (ii) data, hora, tecnologia da 
informação e comunicação utilizada 
para o atendimento do paciente; e (iii) 
número do Conselho Regional 
Profissional e sua unidade da 

federação.

5.2 PRONTUÁRIO
CLÍNICO

(ii) identificação do médico, associação ou 
anexo de dados em formato eletrônico e ser 
admitida pelas partes como válida ou aceita 

pela pessoa a quem for oposto o documento.

A prescrição médica deve observar os 
requisitos previstos em atos da ANVISA.

O atestado médico deve conter (i) nome e CRM 
do médico; (ii) identificação e danos do 
paciente; (iii) registro de data e hora do 

atendimento; e (iv) duração do atestado.
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No caso de medida de isolamento determinada por 
médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar ao 
médico (i) termo de consentimento livre e 
esclarecido, conforme Portaria nº. 356/GM/MS, de 
11 de março de 2020; e (ii) termo de declaração 
contendo as pessoas que residam no mesmo 
endereço do notificado de isolamento ou dos 
trabalhadores domésticos que exercem atividades 
no mesmo âmbito residencial, conforme Portaria 

454/GM/MS, de 20 de março de 2020.

5.4

O Código de Ética Médica, atualizado pelo 
CFM em 27 de setembro de 2018, dispõe no 
Capítulo V (Relação com Pacientes e 
Familiares), em seu artigo 37, que é vedado ao 
médico:

Art. 37. Prescrever tratamento e 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 
depois de cessado o impedimento, assim como 
consultar, diagnosticar ou prescrever por 

qualquer meio de comunicação de massa. 

§ 1º O atendimento médico a distância, nos 
moldes da telemedicina ou de outro método, 
dar-se-á sob regulamentação do Conselho 

Federal de Medicina. 

§ 2º Ao utilizar mídias sociais e instrumentos 
correlatos, o médico deve respeitar as normas 

elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina.

Vê-se que, apesar de a legislação de 
regulamentação médica editada pelo CFM ser 
de 2002 e permitir pouquíssimas atividades 
relacionadas a Telemedicina, o Código de 
Ética Médica permite o uso da tecnologia, sem 
exame direto do paciente, tão somente em 
casos de urgência ou emergência e 
impossibilidade comprovada de realizá-lo. Na 
última hipótese, quando cessar o 
impedimento, a análise presencial do paciente 

deve ser realizada pelo médico de imediato.

Portanto, apesar de a telemedicina ser 
permitida desde 2002, em situações bem 
restritas é verdade, cabe consignar que o 
Código de Ética Médica, neste ponto, 
continua autorizando o médico a usar as 
ferramentas tecnológicas, sem exame direto 
do paciente, somente em casos de urgência ou 
emergência e impossibilidade comprovada de 
fazê-lo. Portanto, o risco de infração ética, 
excluindo as hipóteses mencionadas, existe e 
deve ter tido como cautela pela classe médica.

MEDIDA DE ISOLAMENTO 
(TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO DO 
PACIENTE E TERMO DE 

DECLARAÇÃO)
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