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NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA HIPERBÁRICA (SBMH)1, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

57.853.004/0001-30, constituída pela união de médicos que se organizam para fins não 

econômicos (associação), com dedicação aos aspectos epidemiológicos, fisiológicos, 

fisiopatológicos, terapêuticos e éticos relacionados ao mergulho, aos trabalhos em 

ambientes pressurizados e aos tratamentos com oxigenoterapia hiperbárica, com atuação 

em todo o território nacional e representante dos interesses de seus associados junto ao 

Conselho Federal de Medicina – CFM, por sua Diretoria eleita nos termos do Estatuto 

Social, vem a público manifestar-se e esclarecer sobre os seguintes fatos: 

1. Em recente manifestação nas redes sociais, a atriz Claudia Raia divulgou vídeo 

relatando que está realizando sessões semanais de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) 

para fins de rejuvenescimento (anti-aging); 

2. A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH) afirma e esclarece: não há 

evidências científicas que comprovem a eficácia da Oxigenoterapia 

Hiperbárica (OHB) para fins de rejuvenescimeto (anti-aging). 

3. A SBMH não desconhece o desejo atávico do ser humano pela “eterna juventude”, 

mas é sua obrigação afirmar que o uso da Oxigenoterapia Hiperbárica (Câmara 

Hiperbárica) com esse propósito constitui, a um só tempo, infração ao Código de 

Ética Médica, conduta ilícita tipificada pelo Código do Consumidor, pelo Código 

Penal e um desserviço ao ser humano, à comunidade em geral. 

4. É também por esse motivo que repudiamos comportamentos e atitudes de clínicas e 

empresas que, movidas por interesses meramente econômicos, replicaram/replicam 

o indigitado vídeo da atriz em seus sites e redes sociais, no intuito de formar 

convencimento sobre falsa notícia (fake news!) e obter ganhos financeiros.  

5. As indicações científicas do uso da Medicina Hiperbárica são as constantes da 

Resolução CFM nº. 1.457/1995 (Conselho Federal de Medicina) e sua indicação 

tipifica, a teor da Lei nº. 12.842, de 10.07.2013, ato médico, é dizer, deve ser prescrita 

exclusivamente por médico, preferencialmente com formação em Medicina 

Hiperbárica. 

 
1 www.sbmh.com.br  

http://www.sbmh.com.br/
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6. A SBMH cumpre com esta nota o dever de esclarecer a população em geral e está 

tomando as providências administrativas e legais necessárias para notificar os órgãos 

regulatórios e de fiscalização, os Conselhos de Medicina, o Ministério Público e outras 

autoridades, a fim de preservar as legítimas aplicações e indicações médicas do uso da 

Oxigenoterapia Hiperbárica e sancionar, com os rigores da lei, clínicas e empresas que 

querem apenas lucrar com notícias falsas (fake news), deturpando resultados de estudos 

científicos. 

7. Outros esclarecimentos podem em: www.sbmh.com.br 

 
 

São Paulo, 26 de julho de 2022 
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