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Introdução
O portal de Listagem de Médicos é uma importante peça para a prestação de
informações úteis para a sociedade, por parte do Conselho Federal de Medicina. Para
aperfeiçoarmos ainda mais nossa comunicação com outros órgãos, disponibilizamos os
serviços de Web Service e de Arquivo de Processamento em Lote para consulta a dados
de Médicos, que pode ser consumido por sistemas elaborados pelos órgãos e entidades
associadas.
O Arquivo de Processamento em Lote (TOTAL.ZIP) é atualizado automaticamente
todos

os

dias

entre

as

12H

e

14H,

e

disponibilizado

no

endereço

https://sistemas.cfm.org.br/listamedicos.
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1. Formato e codificação
do arquivo
O arquivo de processamento em lote possui o formato de compactação .ZIP, que
corresponde ao pacote de 28 arquivos de texto no formato .TXT, todos codificados no
formato CP-1252. Cada arquivo de texto corresponde a uma das 27 UFs do país, sendo
um deles um arquivo com instruções de uso.
O pacote TOTAL.ZIP possui, portanto, os seguintes arquivos:
AC.TXT
AL.TXT
AP.TXT
ATENCAO.TXT
AM.TXT
BA.TXT
CE.TXT
DF.TXT
ES.TXT
GO.TXT
MA.TXT
MT.TXT
MS.TXT
MG.TXT
PA.TXT
PB.TXT
PR.TXT
PE.TXT
PI.TXT
RJ.TXT
RN.TXT
RS.TXT
RO.TXT
RR.TXT
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SC.TXT
SP.TXT
SE.TXT
TO.TXT
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2. Especificação de
colunas e separadores
Todos os arquivos do pacote TOTAL.ZIP possuem as seguintes colunas, delimitadas
pelo caractere “!”:
CRM
UF
Nome do médico
Tipo de inscrição
Situação da inscrição
Especialidade
A coluna “Especialidade” corresponde a área de atuação do médico, caso exista.
Portanto, nem sempre possuirá um valor. As demais colunas são obrigatórias e estarão
sempre preenchidas com dados.
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3. Domínio das
informações
3.1 Tipo da inscrição
O seguinte domínio de dados será retornado pela coluna “Tipo de inscrição”:
Primária
Secundária
Provisória (inscrição por liminar)
Estudante Médico Estrangeiro
Não informado

3.2 Situação da inscrição
O seguinte domínio de dados será retornado pela coluna “Situação da inscrição”:
Ativo
Transferido
Cassado
Suspenso
Aposentado
Falecido
Cancelado
Suspenso por ordem judicial
Afastado
Interditado cautelarmente
Interditado parcialmente
Não informado
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