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Ofício 75/2020 – DEJ/SJU 

 

São Paulo, 10 de junho de 2020. 

 

A/C Sr. Paulo César Teixeira 

CEO da Claro Brasil S.A. 

Rua dos Ingleses, 600 

Morro dos Ingleses  

CEP 01329-904 

São Paulo - SP 

 

 

Ref.: Disponibilidade de atendimentos por telemedicina via aplicativo Claro – 

NOTIFICAÇÃO URGENTE. 

 

Ilustríssimo CEO da Claro Brasil S.A., 

 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - CREMESP, autarquia federal com personalidade jurídica de direito público, 

nos termos da Lei Federal nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58, com 

sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 1282, Consolação, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 63.106.843/0001-97, por sua presidente 

Irene Abramovich, vem, por meio desta, encaminhar NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL à Claro Brasil S.A., a fim de que seja cessada a disponibilização de 

atendimentos por Telemedicina via aplicativo Claro, pelos motivos a seguir aduzidos. 

 

No dia 09 de junho do corrente ano foi veiculada notícia nas principais 

mídias sobre o lançamento de planos de saúde 100% digitais, que oferecem apenas 

teleatendimento, sem consultas presenciais. 

 

Afirma a matéria: 
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“Um deles foi lançado nesta terça-feira (9) pela Claro, voltado a clientes da operadora nos planos 

controle e pós-pago, por um preço acessível: R$ 49,90 por pessoa. A nova modalidade da empresa de 

telefonia foi feita em parceria com o hospital Albert Einstein. Quem adquirir o plano poderá fazer 

consultas ilimitadas por videoconferência por meio do aplicativo da instituição”1. 

 

Como é cediço, a Telemedicina está regulamentada pela Resolução CFM 

nº 1.643/02 que traz as normas e limites para a prática. Ademais, o art. 37, do Código de 

Ética Médica estabelece que é vedado ao médico “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”. 

 

Além disso, a Lei Federal nº 13.989/20 previu a possibilidade de 

realização da Telemedicina enquanto durar a pandemia. 

 

O entendimento deste Conselho, diante das normas supracitadas, é o de 

que a consulta presencial é parte fundamental da relação médico-paciente, devendo a 

telemedicina somente complementar esta relação. 

 

Como uma das exceções foi criado mecanismo para consulta de 

diagnóstico de Covid-19, a qual pode ocorrer de forma destinada a exemplo da triagem. 

 

Oferecer consultas à distância, em substituição à consulta presencial, não 

é prática aceita pelos Conselhos de Medicina, o que poderá expor médicos adeptos à 

sindicâncias e processos ético-profissionais, ratio da preocupação desse Conselho com a 

situação de vulnerabilidade instaurada pela Notificada. 

 

Além disso, o Código de Ética Médica estabelece2: 

 

É vedado ao médico: 

Art. 72 Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que 

anunciam ou comercializam planos de financiamento ou consórcios 

para procedimentos médicos. 

                                                           
1
 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/06/09/claro-agora-tem-plano-de-saude-100-digital-com-

atendimento-no-einstein.htm 
2
 https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/06/09/claro-agora-tem-plano-de-saude-100-digital-com-atendimento-no-einstein.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/06/09/claro-agora-tem-plano-de-saude-100-digital-com-atendimento-no-einstein.htm
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217
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Isto porque a Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, 

ser exercida como comércio ou mercantilizada. O médico que se dispuser a esta prática, 

poderá em momento ulterior ser questionado acerca de possível transgressão de 

preceitos éticos do exercício da profissão. 

 

De mais a mais, oferecer o serviço de “plano para consulta” infringe 

frontalmente normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS relativas à 

regulamentação de planos de saúde, o que extrapola de nossa competência, contudo, in 

situ, vale a menção. 

 

Diante do exposto, a Presidente e Diretor 1º Secretário, no exercício da 

representação desta Autarquia Federal, com fulcro na lei federal nº 3.268/57 e no 

Decreto Federal nº 44.045/58 notificam a instituição representada por Vossa Senhoria, 

para que cesse imediatamente estas práticas, sob pena de adoção de medidas judiciais 

de estilo e remessa ao Ilmo. Ministério Público na figura de custos legis. 

 

Sendo o que tínhamos a informar, estamos à disposição para maiores 

esclarecimentos que se façam necessários, sob protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 
Dra. Irene Abramovich 

Presidente do Cremesp 

 

 
Dr. Angelo Vattimo  

Diretor 1º Secretário 

 
 

 

Carlos Michaelis Junior      Camila Kitazawa Cortez 

Superintendência Jurídica     Departamento Jurídico 


