Nota de esclarecimento ABN

Internet, redes sociais e publicidade: conheça os limites éticos e legais
para a boa prática médica

Em virtude de recentes episódios veiculados pela mídia, nos quais a
imagem da classe médica ficou bastante desgastada devido a equívocos e
excessos isolados, a Academia Brasileira de Neurologia vem até você,
associado, oferecer informações essenciais para a utilização responsável de
internet, redes sociais e publicidade, de acordo com as normas de boa conduta
do Código de Ética Médica.
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A participação do médico na

Permitir que seu nome circule em

divulgação de assuntos médicos, em

qualquer mídia, inclusive na internet,

qualquer meio de comunicação de

em matérias desprovidas de rigor

massa, deve se pautar pelo caráter

científico.

exclusivo de esclarecimento e
educação da sociedade, não cabendo
ao mesmo agir de forma a estimular o
sensacionalismo, a autopromoção ou
a promoção de outro(s), sempre
assegurando a divulgação de
conteúdo cientificamente
comprovado, válido, pertinente e de
interesse público.
Ao conceder entrevistas, repassar

Expor a figura de seu paciente como

informações à sociedade ou participar

forma de divulgar técnica, método ou

de eventos públicos, o médico deve

resultado de tratamento, ainda que

anunciar de imediato possíveis

com autorização expressa do mesmo.

conflitos de interesse que,
porventura, possam comprometer o

entendimento de suas colocações,
vindo a causar distorções com graves
consequências para a saúde
individual ou coletiva. Nestas
participações, o médico deve ser
identificado com nome completo,
registro profissional e a especialidade
junto ao Conselho Regional de
Medicina, bem como cargo, se diretor
técnico médico responsável pelo
estabelecimento.
Em suas aparições, o médico deve
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primar pela correção ética nas
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relações de trabalho, sendo
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deve evitar sua autopromoção e
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espécie, o estímulo à concorrência
desleal ou o pleito à exclusividade de
métodos diagnósticos e terapêuticos.
Essas ações não são toleradas, quer
em proveito próprio ou de outro(s).
O médico pode, utilizando qualquer

O médico não deve permitir que seu

meio de divulgação leiga, prestar

nome seja incluído em concursos ou

informações, dar entrevistas e

similares, cuja finalidade seja

publicar artigos versando sobre

escolher o “médico do ano”,

assuntos médicos de fins

“destaque”, “melhor médico” ou

estritamente educativos.

outras denominações que visam ao
objetivo promocional ou de
propaganda, individual ou coletivo.

Os sites para assuntos médicos

Utilizar sua profissão e o

deverão obedecer à lei, às resoluções

reconhecimento ético, humano,

normativas e ao Manual da Codame.

técnico, político e científico que esta
lhe traz para participar de anúncios
institucionais ou empresariais, salvo
quando essa participação for de

interesse público.
Adulterar dados estatísticos visando
beneficiar-se individualmente ou à
instituição que representa, integra ou
o financia.
Veicular publicamente informações
que causem intranquilidade à
sociedade, mesmo que comprovadas
cientificamente. Nestes casos, deve
protocolar em caráter de urgência o
motivo de sua preocupação às
autoridades competentes e aos
Conselhos Federal ou Regional de
Medicina de seu estado para os
devidos encaminhamentos.
Apresentar de forma abusiva,
enganosa ou assustadora
representações visuais das alterações
do corpo humano causadas por
doenças ou lesões – todo uso de
imagem deve enfatizar apenas a
assistência.
Apresentar de forma abusiva,
enganosa ou sedutora representações
visuais das alterações do corpo
humano causadas por supostos
tratamento ou submissão a
tratamento – todo uso de imagem
deve enfatizar apenas a assistência.
Incluir mensagens, símbolos e
imagens de qualquer natureza
dirigidas a crianças ou adolescentes,
conforme classificação do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Fazer afirmações e citações ou exibir

tabelas e ilustrações relacionadas a
informações científicas que não
tenham sido extraídas ou baseadas
em estudos clínicos, veiculadas em
publicações científicas.
Utilizar gráficos, quadros, tabelas e
ilustraçõespara transmitir
informações que não estejam assim
representadas nos estudos científicos
e não expressemcom rigor sua
veracidade.
Adotar gráficos, tabelas e ilustrações
que não sejam verdadeiros, exatos,
completos, não tendenciosos, e
apresentá-los de forma a possibilitar
o erro ou confusão ou induzir ao
autodiagnóstico ou à autoprescrição.

