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Em 19 de março último o CFM encami-
nhou ofício (nº 1756/2020) ao Ministro da 
Saúde, considerando o caráter de excepciona-
lidade e enquanto durar a batalha de comba-
te ao contágio da COVID-19, o reconhecimento 
da possibilidade e a eticidade da utilização da 
Telemedicina, além do disposto na Resolução CFM 
nº 1643/2002, nos estritos e seguintes termos: 
TELEORIENTAÇÃO, TELEMONITORAMENTO E 
TELEINTERCONSULTA.

Já em 23 de março foi publicada no DOU a 
Portaria nº 467, do Ministério da Saúde, que au-
torizou a prática da Telemedicina tanto no âmbito 
público como privado, também em caráter excep-
cional durante a vigência da pandemia.

Porém, essas medidas carecem de regula-
mentação e ainda, não proíbem o atendimento 
presencial.

Enquanto isso, os pacientes com doenças alér-
gicas continuam precisando do atendimento pres-
tado pelo especialista em Alergia e Imunologia, 
principalmente aqueles acometidos por alergias 
respiratórias, que podem ser exacerbadas na esta-
ção do ano que ora se inicia.
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Assim, utilizando-se de todos os cuidados 
de higiene preconizados, aliados ao bom senso 
na distribuição de horários e faixas etárias dos 
pacientes e praticando o distanciamento míni-
mo de dois metros entres eles, estes poderão 
continuar a ser atendidos em clínicas e consul-
tórios. Vale lembrar que não é aconselhável que a 
imunoterapia seja interrompida (vide o posiciona-
mento do Departamento Científico de Imunoterapia 
e Imunobiológicos sobre Imunoterapia Específica 
em época de pandemia de COVID-19).

Em tempo, o Ministério da Saúde, que antes 
recomendava o uso de máscaras apenas por pes-
soas que apresentassem sintomas ou estivessem 
em contato com doentes, passou a sugerir o uso 
de máscara de pano para todos e que as más-
caras cirúrgicas N95, consideradas as únicas que 
fornecem uma barreira real contra o COVID-19, de-
vem ser reservadas para o uso hospitalar. 

Sugerimos que fiquem atentos e acompa-
nhem diariamente as portarias, resoluções, re-
comendações e orientações provenientes do 
Ministério da Saúde, do CFM e da AMB, uma 
vez que a dinâmica da pandemia do COVID-19 
pode levar a mudanças em tempo muito curto.
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