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O presente trabalho visa,
sem a pretensão de esgotar
o assunto, responder
algumas dúvidas nos
âmbitos ético e jurídico
que têm sido naturalmente
levantadas pelos
profissionais da medicina
em razão do advento do
novo Coronavírus, tais
como os limites e as
implicações legais da
Telemedicina, e os seus
direitos nos atendimentos
presenciais. 
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Boa Leitura!

Para produzir o presente
conteúdo, levamos em

consideração os
princípios bioéticos e os

mandamentos “normativos”
que temos até o presente

momento. Contudo, é
importante ressaltar que 

 estamos num momento  de
muitas incertezas e, ao

mesmo tempo,singular e
disruptivo, no qual muitas

soluções serão
totalmente inusitadas para o

sistema anteriormente 
vigente. Há muito o que ser
desvendado pela medicina

e, por certo, o direito sofrerá
modificações. 

Assim, nossas ideias aqui
colocadas não são absolutas
e estão sujeitas à mudanças

e  interpretações diversas



TELEMEDICINA
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POSSO UTILIZAR A

TELEMEDICINA
DURANTE A

PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS?

Sim, a prática foi autorizada
pelo Conselho Federal de
Medicina, Ministério da Saúde
por meio de portaria específica,
e estamos em vias de
aprovação do Projeto de Lei nº
696/20, que libera a
Telemedicina enquanto durar a
crise causada pela Covid-19.
Falta apenas passar pelo crivo
do Senado.
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QUAIS

AS PRINCIPAIS
FERRAMENTAS DE

TELEMEDICINA QUE O
MÉDICO PODERÁ

ADOTAR DURANTE O
ESTADO DE
PANDEMIA?

Importante salientar que a Portaria 467/2020 não fez menção a
equipamento, plataforma ou suporte específico para a utilização da

telemedicina. Mas, ressaltamos que é fundamental que o meio de
atendimento elegido garanta a integridade, a segurança e o sigilo das

informações, de acordo com os princípios éticos da medicina.
Com efeito, a Telemedicina é, sem sombra de dúvidas, nessa época

de pandemia, uma estratégia importante para evitar a disseminação
do vírus, uma vez que possibilita atendimentos médicos sem contato

presencial, podendo ser exercida pelas modalidades da
teleorientação (orientar e encaminhar pacientes em isolamento),

telemonitoramento (monitoramento de condições de saúde de
pacientes),  teleinterconsultas (troca de informações entre médicos) e
Teleconsultas (consulta à distância, que inclui anamnese, diagnóstico,

prescrição, dentre outros).
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POSSO UTILIZAR A
TELEMEDICINA EM

QUALQUER
CONTEXTO
MÉDICO? 

Não. A prática é permitida apenas nas hipóteses em que,
diante da impossibilidade do atendimento presencial (como
nesta situação de isolamento social), a consulta online se faz
indispensável para evitar danos à vida ou à saúde do paciente
(urgência ou emergência). Por exemplo, não é cabível uma
consulta virtual para definir uma cirurgia gástrica eletiva.
Contudo, é permitida caso o paciente precise ser avaliado por
apresentar dor abdominal aguda.
Ou seja, devem estar presentes as seguintes condições:
Impossibilidade do atendimento presencial + urgência ou
emergência em razão do perigo de dano.
Para pacientes já em acompanhamento/tratamento
permanente é importante priorizá-lo, tendo em vista que o
médico não pode abandonar pacientes sob seus cuidados,
conforme o art. 36 do Código de Ética. 
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A TELECONSULTA
ESTÁ PERMITIDA
PARA ATENDER
PACIENTES COM

QUADROS DE SAÚDE
NÃO RELACIONADOS
AO CORONAVÍRUS?

A despeito de o Ministério da Saúde não ter
especificado, entendemos que os atendimentos à
distância podem ser feitos independentemente da
moléstia que acomete o paciente. Até porque o
intuito do governo ao liberar a Telemedicina foi
justamente EVITAR o contato físico para coibir a
disseminação do vírus e “proteger as pessoas”.
Mas vamos lembrar que o atendimento virtual
somente poderá ser utilizado caso seja
imprescindível para proteger às integridades física
e/ou psíquica do paciente. Se o quadro clínico do
paciente permitir, mais recomendável que o
médico aguarde a consulta presencial. Além disso,
é recomendado se fazer uma triagem para verificar
se há, realmente, uma hipótese de atendimento
remoto.
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QUAIS OS

CRITÉRIOS ÉTICOS
E LEGAIS

EXIGIDOS NOS
ATENDIMENTOS À

DISTÂNCIA? 

 
O atendimento virtual deverá ser efetuado
diretamente entre médico e paciente, por meio
de tecnologia que garanta a integridade,
segurança e o sigilo das informações, e deverá
OBRIGATORIAMENTE ser registrado em
prontuário, contendo os dados clínicos
necessários para a boa condução do caso, sendo
preenchido em cada contato com o paciente;
data, hora, tecnologia da informação e
comunicação utilizada para o atendimento; e
número do Conselho Regional Profissional e sua
unidade da federação.
Bem como, as condutas médicas online deverão
ser orientadas pelos princípios da  beneficência,
não-maleficência, autonomia, e em observância
às normas e orientações do Ministério da Saúde
sobre notificação compulsória, disponível no
endereço eletrônico do Ministério da Saúde.
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SOU OBRIGADO A

OBTER O
CONSENTIMENTO

LIVRE E
ESCLARECIDO DO

PACIENTE NOS
ATENDIMENTOS À

DISTÂNCIA?

Sim e preferencialmente de com registro escrito ou
gravado. Deixar de prestar informações adequadas e

claras nos atendimentos virtuais caracteriza infração ética
e violação às normas do Código de Defesa do

Consumidor.
Por isso, em todas as modalidades de teleatendimentos,

o médico deverá explicar ao seu paciente a plataforma
digital escolhida e seu modo de uso, os limites do

atendimento à distância e sua excepcionalidade, preço e
forma de pagamento, a informação de que o

atendimento será gravado ou não, diagnóstico e
tratamento

eventualmente propostos (com seus riscos e benefícios),
e outros que o médico entender relevantes para a

tomada de decisão do paciente. Esses esclarecimentos
são indispensáveis para facultar ao paciente a recusa

dessa forma de atendimento, garantindo, assim, a sua
autodeterminação.
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JÁ SEI QUE PRECISO

OBTER O
CONSENTIMENTO DO
PACIENTE. MAS SOU
TAMBÉM OBRIGADO

A ELABORAR 
UM DOCUMENTO

PARA PROVAR QUE O
PACIENTE

CONSENTIU?

Depende.  Caso o médico determine medida de isolamento, é OBRIGATÓRIA a
obtenção POR ESCRITO do Consentimento Livre e Esclarecido do paciente
(TCLE), conforme ordena a Portaria nº 476/2020, expedido pelo Ministério da
Saúde, devendo conter as informações mencionadas na resposta da pergunta
anterior, acrescida das seguintes: benefícios e a necessidade da medida de
isolamento, os riscos na hipótese de desobediência à prescrição, data de início
e previsão de término.
Apesar de o texto obrigar o uso do TCLE apenas em casos de medida de
isolamento, por cautela jurídica, recomendamos o seu uso em todas as
abordagens médicas, como nas hipóteses de prescrições cardiológicas,
oncológicas e dentre outras.
Vale ressaltar que a tomada do consentimento livre e esclarecido do paciente
poderá ser realizada e registrada por documento virtual ou registro audiovisual
logo no início dos teleatendimentos.
Assim, tudo o que for convencionado, deverá ser registrado e/ou arquivado no
prontuário do paciente, tais como gravação de
áudio ou vídeo, TCLE, fotos e documentos transmitidos virtualmente e todos os
demais atos realizados no atendimento à distância.
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POSSO COBRAR

HONORÁRIOS PELAS
TELECONSULTAS,

TELEORIENTAÇÕES E
TELEMONITORAMENTOS?

O CFM, a ANS e o Ministério da Saúde ainda não se
manifestaram expressamente. Porém, o Código de Ética

Médica afirma que é direito do médico "Estabelecer seus
honorários de forma justa e digna". O PL 686/20, por sua
vez, estabelece que é direito do médico ser remunerado

pelos serviços remotos prestados.
Por isso, entendemos que o médico tem o direito de

cobrar, seja na prestação de assistência presencial ou
digital.   

Mas, advertimos que, antes de se iniciar o ato médico à
distância, o profissional deve deixar claro para o

paciente e/ou seu representante legal o valor de seus
honorários e as peculiaridades deste tipo de

atendimento, para que o paciente possa exercer sua
escolha genuinamente, recusando ou consentindo à

contratação do atendimento médico virtual.
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9 POSSO
EMITIR RECEITA NAS

CONSULTAS
VIRTUAIS?

Sim. Para os médicos que possuam assinatura eletrônica, por
meio de chave pública ICP-Brasil e dispõe de uma plataforma que
possibilite a assinatura digital, pode-se emitir receitas e laudos
eletronicamente; que deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - identificação do médico, incluindo nome e CRM; II - identificação
e dados do paciente; III - registro de data e hora; e IV - duração do
atestado.
 
Para os médicos que não dispõe da tecnologia, as receitas podem
ser físicas, com a possibilidade de o médico enviá-la por serviço de
entrega, em envelope lacrado para resguardar a relação de sigilo e
confidencialidade das informações. Além disso, recomendamos
que, no ato da entrega, o paciente/responsável legal deverá
assinar o protocolo de recebimento do documento com letra
legível, registrando dia e hora do recebimento, bem como o
número do CPF e esse documento deverá ser anexado no
prontuário do paciente para comprovação do ato.
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A TELEMEDICINA PODE

SER MANEJADA POR
MÉDICOS DA SAÚDE

SUPLEMENTAR?

Sim, a Telemedicina pode ser
aplicada nas Saúdes privada,
pública e Suplementar. Mas

deve haver autorização prévia
da Operadora de Saúde para

que os médicos realizem o
Teleatendimento.
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.POSSO PRESTAR

SERVIÇOS À
DISTÂNCIA PARA
ATENDER NOVOS

PACIENTES?

Sim, uma vez que a Portaria do
Ministério da Saúde não faz
nenhuma restrição nesse
sentido. Contudo, é preciso
atentar-se às ressalvas da
questão n. 3.
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Assistência
Médica Presencial



S

12O QUE DEVO FAZER
CASO NÃO ME SEJAM

FORNECIDO EPI´S
PARA O 

 ATENDIMENTO?

 

Diante do fato notório que envolve a questão da pandemia do vírus COVID-19 e do
reconhecimento de sua transmissão comunitária em todo o País, várias ações vêm
sendo adotadas pelos entes públicos e privados a fim de minimizar o contágio e,
consequentemente, a proliferação da doença. 
Com efeito, é inegável que deve ser observado o princípio da supremacia do
interesse público sobre o particular. Contudo, essa premissa não pode implicar na
aceitação de graves riscos à própria vida dos trabalhadores da área da saúde, sob
pena de, a um só tempo, perder-se um profissional e torná-lo uma vítima e vetor
de contaminação social. Logo, o profissional deve se afastar do atendimento e
aguardar a disponibilização de EPI´s adequados, justificando por escrito as razões,
em documento dirigido ao Diretor Técnico da instituição.
Se a situação não for resolvida, deve-se  comunicar os fatos ao CRM,   Ministério
Público e Secretaria de Saúde.Ainda há COMO DENUNCIAR e solicitar os EPIs
diretamente no site da AMB. Para se resguardar, o médico deve registrar tudo em
prontuário, especificando a conduta médica adotada e, se for o caso, quais atos
médicos deixaram de ser executados em virtude da falta dos equipamentos de
proteção.
 Aqui cabe uma ressalva, se o quadro de saúde do paciente for de extrema
gravidade (urgência ou emergência) o atendimento poderá ser feito mesmo sem
os EPI´s; mas essa decisão é exclusiva do médico e não deve ser imposta pelos
diretores dos serviços médicos.
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O MÉDICO PODE SER

RESPONSABILIZADO EM
CASOS DE FALTA DE

LEITOS, RESPIRADORES
OU OUTRO TIPO DE
SUPORTE PARA O

ATENDIMENTO DURANTE
A PANDEMIA? 

Não, pois trata-se de um caso de força
maior, que impede a responsabilização do
médico por falta de estrutura médico-
hospitalar decorrente da pandemia. Porém,
advertimos sobre a importância da
detalhada anotação no prontuário,
demonstrando que, o atendimento
insuficiente não foi fruto de falta
de zelo (negligência) do profissional, mas,
sim, de falta de material ou por
ato de terceiro.
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14SOU OBRIGADO A
COMPARECER AO

SERVIÇO DE SAÚDE
QUANDO SOU
CONVOCADO?

A Lei 13.979/20 e a 
Portaria MS 356/2020 não

dispuseram sobre convocação de médicos
para atendimentos na linha de frente

contra o Covid-19.  Acaso isso aconteça,
deverá ser feito por ato específico (como

decreto ou portaria) a ser publicado
em Diário Oficial da União.
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SE EU SOU MÉDICO DE UMA

ESPECIALIDADE PARA
A QUAL NÃO ME SINTO COM
PERÍCIA SUFICIENTE PARA
TRABALHAR EM PRONTO

SOCORRO OU
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA,

TAMBÉM SOU OBRIGADO A
COMPARECER AO SERVIÇO SE

FOR CONVOCADO?IPO DE
SUPORTE PARA O ATENDIMENTO

DURANTE A PANDEMIA? 

Se o médico não se sentir preparado
(habilitado tecnicamente) para o serviço,
deve comunicar, por escrito, e de forma
detalhada, as suas razões ao Diretor Técnico
da Instituição ou ao órgão que fez a
convocação e, em paralelo, anotar no
prontuário os motivos pelos quais não está
habilitado para o atendimento.
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COMO MÉDICOS NO
GRUPO DE RISCO

DEVEM SE PORTAR?
SOU OBRIGADO A

ATENDER?

Os médicos do grupo de risco, com
doenças crônicas, gestantes ou

lactantes não são obrigados a atender
diretamente/presencialmente o paciente,

no entanto, poderá ser realocado para
desempenhar outras funções -

preferencialmente de forma remota - de
acordo com a demanda da instituição. Por

isso,  informe, por escrito, a sua
condição de risco ao Diretor Técnico.
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TESTEI POSITIVO

PARA COVID-19, ESTOU
COM SINTOMAS LEVES E
MEU GESTOR QUER QUE

EU TRABALHE,
OMITINDO MEU

DIAGNÓSTICO. COMO
PROCEDER?

O profissional de saúde testado positivamente para
COVID-19, mesmo com sintomas leves, não é
obrigado a trabalhar, sob pena de colocar em risco
à sua vida e a de terceiros. Ou seja, para o
profissional da saúde infectado com Covid-19,
deverão ser adotadas as mesmas medidas de
quarentena/isolamento recomendadas para todos
os outros pacientes.
Do ponto de vista penal, é considerado crime de
atentado contra a liberdade do trabalho, segundo o
artigo 197, do Código Penal, obrigar alguém, com
ameaças ou violência, a trabalhar ou não durante o
período de instabilidade.

Ana Lúcia Amorim Boaventura – OAB/GO 23.174, Diogo Gonzales Julio - OAB/SP 208.864, Francisco
Fluminhan - OAB/RO 8.011. Giovanna Trad - OAB/MS 8.650 Luciana Dadalto - OAB/MG 113.076 Tertius
Rebelo – OAB/RN 4.636



S

18
PACIENTE COM

SUSPEITA DO COVID-
19 QUE BURLA AS

NORMAS DE
ISOLAMENTO. O QUE

O MÉDICO DEVE
FAZER PARA SE

PROTEGER?

É preciso acionar autoridade
policial e Ministério Público, fazer um

boletim de ocorrência ou
representação ao Ministério Público e

solicitar a tomada de providências,
inclusive com a contenção do paciente,

se necessário.
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É VERDADE QUE OS

ALUNOS DE MEDICINA
PODERÃO TRABALHAR

COMO MÉDICOS
DURANTE A PANDEMIA?

Sim. Estudantes de universidades
públicas e privadas, que estejam
entre o 5º e 6º anos, poderão auxiliar
nos atendimentos para incrementar
a capacidade operacional do sistema
de saúde, caso a pandemia alcance
níveis altos de infectados que
necessitem de hospitalização.
Contudo, essa medida ainda
aguarda normatização do Ministério
da Saúde.
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SO ISOLAMENTO DO
PACIENTE IDOSO

PODE CONFIGURAR
DESRESPEITO AO

ESTATUTO DO IDOSO?
POSSO SER PUNIDO

POR ISSO?

Não. O isolamento foi determinado
pela Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que

prevalece sobre o Estatuto
do Idoso (e sobre as demais leis, inclusive o

Estatuto da Criança e do
Adolescente) enquanto durar o enfrentamento

da emergência de importância
internacional decorrente do coronavírus.
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