
Um guia prático para 
impulsionar o negócio 

de sua cooperativa 
durante a pandemia. 

Veja como colocar em prática o atendimento 
a distância. Entenda o que dizem a regulação, 

a legislação e os conselhos profissionais

saiba como fazer
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As discussões sobre teleatendimento na saúde não são 
recentes. O Conselho Federal de Psicologia (CFP), por 
exemplo, desde 2012 conta com uma resolução que aborda 
o teleatendimento. A atualização de 2018 ampliou ainda mais 
as possibilidades de atendimento psicológico a distância por 
meios tecnológicos.

No entanto, ainda há bastante resistência e questões a serem 
respondidas para que o teleatendimento seja amplamente 
adotado na medicina. Dentre as críticas está a preocupação 
com a responsabilidade por eventuais erros médicos. Devido 
aos recorrentes debates sobre o tema, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) buscou modernizar a Resolução 1.643, 
originalmente publicada em 2002 e que define e disciplina 
a prestação de serviços por meio da Telemedicina. Porém, 
a Resolução 2227/2018 vigorou por apenas um mês, sendo 
revogada por falta de entendimento entre os diversos atores 
do setor.

Entretanto, enquanto durar a pandemia pelo novo 
Coronavírus, os médicos brasileiros têm autorização para 
atender neste formato. É o que dizem tanto a Portaria nº 467, 
do dia 20 de março de 2020, quanto a Lei nº 13.989, de 15 de 
abril de 2020, publicadas pelo governo.

Neste guia vamos 
trazer orientações 
sobre telessaúde. Para 
começar, vamos explicar 
cada um dos diferentes 
conceitos: teleconsulta, 
teleconsultoria, 
telediagnóstico, 
telecirurgia, 
telemonitoramento, 
teleducação e Segunda 
Opinião Formativa.

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Resoluxo_CFP_nx_011-12.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Resoluxo_CFP_nx_011-12.pdf
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-nova-resolucao-sobre-atendimento-psicologico-online/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2002/1643
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
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De acordo com a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), os termos telemedicina e 
telessaúde são sinônimos e remetem ao uso de 
tecnologias da informação na área de saúde. 
Veja agora as definições para cada uma das 
atividades que existem dentro da telessaúde.

TELECONSULTA

Realização de consulta médica (ou por outro 
profissional de saúde) a distância por meio de 
tecnologia de informação e comunicação, ou seja, 
interação a distância entre profissional de saúde 
e paciente

TELECONSULTORIA

Consulta registrada e realizada entre trabalhadores, 
profissionais e gestores da área de saúde, por 
meio de instrumentos de telecomunicação 
bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre 
procedimentos clínicos, ações de saúde e questões 
relativas ao processo de trabalho, podendo ser 
de dois tipos: síncrona, realizada em tempo real, 
geralmente por web, videoconferência ou telefone; 
ou assíncrona, realizada por meio de mensagens 
offline. Nesse cenário podem ser incluídas 
atividades de telementoria, como em cirurgias.

TELEDIAGNÓSTICO

Serviço autônomo que utiliza as tecnologias 
de informação e comunicação para realizar 
serviços de apoio ao diagnóstico através de 
distâncias geográficas e/ou temporais, incluindo 
diversos subtipos como telerradiologia, tele-
eletrocardiograma, tele-eletroencefalograma, 
tele-espirometria, telepatologia e outros, 
geralmente de forma assíncrona.
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TELECIRURGIA

Realização, a distância, de cirurgia (ou 
procedimento) por um cirurgião, por meio de 
um sistema robótico; conhecida como cirurgia 
remota (remote surgery).

TELEMONITORAMENTO

Monitoramento a distância de parâmetros de 
saúde e/ou doença de pacientes por meio de 
TIC, incluindo a coleta de dados clínicos do 
paciente, sua transmissão, processamento e 
manejo, realizado por um profissional de saúde 
por meio de um sistema eletrônico.

TELEDUCAÇÃO

Conferências, aulas, cursos, ou disponibilização 
de objetos de aprendizagem interativos sobre 
temas relacionados à saúde ministrados a 
distância por meio de TIC.

SEGUNDA OPINIÃO FORMATIVA (SOF)

Resposta sistematizada – construída com base 
em revisão bibliográfica das melhores evidências 
científicas e clínicas, com o papel ordenador da 
atenção básica à saúde – a perguntas originadas 
das teleconsultorias selecionadas a partir de 
critérios de relevância e pertinência em relação 
às diretrizes dos serviços de saúde.
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Como fazer: 
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Para orientar a criação de programas de telessaúde, o 
Ministério da Saúde lançou, em 2019, o “Guia Metodológico 
para Programas e Serviços em Telessaúde”. Trata-se de 
leitura indispensável para o entendimento de todo o contexto 
e dos conceitos que orientam a prática no Brasil.

Além dos conceitos fundamentais, o Guia traz os aspectos 
normativos da telessaúde no Brasil e orientações sobre 
como avaliar as soluções disponíveis para esta modalidade 
de atendimento. Neste aspecto, o documento afirma que a 
telessaúde deve ser, sobretudo, dirigida para as necessidades 
dos pacientes, dos profissionais e sistemas de saúde e não 
guiada, exclusivamente, pela tecnologia.

De acordo com a ANS, “a tecnologia deve ser o veículo da 
mudança e não o guia. Nesse contexto, ter um diagnóstico 
claro das necessidades em saúde ou de aprimoramento dos 
serviços de saúde deve ocorrer antes da definição de quais 
soluções serão incorporadas”.

Para ilustrar como pode ser estruturado um serviço de 
telemedicina, o material  apresenta um modelo de telessaúde, 
representado abaixo. O gráfico mostra quais são as áreas 
da saúde que podem se beneficiar da modalidade e quais 
os respectivos serviços que podem ser executados na 
telessaúde. Da mesma maneira, também indica quais as 
tecnologias disponíveis e as configurações de ambiente 
possíveis.

http://www.ans.gov.br/images/MS-telessaude-manual_2019.pdf
http://www.ans.gov.br/images/MS-telessaude-manual_2019.pdf
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Na imagem abaixo temos um modelo de telessaúde, no qual 
podemos ver que a tecnologia é pensada somente após a 
definição dos domínios e serviços a serem oferecidos.

1

2

3

4

5

6

7

Identificação das necessidades em saúde

Escolha da solução e definição das tecnologias

Aspectos legais e éticos

Aceitabilidade

Monitoramento e auditoria

Indicadores

Aspectos políticos

O Guia conta também com um roteiro para o desenvolvimento 
de serviços de telessaúde a partir das seguintes etapas.

Domínios

Serviços

Tecnologias

Configurações 
de Ambiente

Câncer Saúde Mental Diabetes

Doenças cardiovasculares Doenças Respiratórias

Consultoria

Mentoria Educação Tratamento

Local Dispositivos

Diagnóstico Monitoramento Triagem

Interações

Sensores/dispositivos vestíveis

Integrada ao RES* Síncrona Vídeo ou Telefone Assíncrona

Síncrona por vídeo + acessórios

Profissionais de Saúde



EFETIVIDADE
DO PROJETO

Projeto
Apropriado

Participação
e Envolvimento 
dos Atores

Integração
com o sistema 
de cuidado

Tecnologias 
e Recursos
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Para resumir, o Guia ilustra quais são os principais 
aspectos a serem considerados no desenvolvimento 
de um projeto de telessaúde:
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PASSO A PASSO: 
COMO FAZER NA PRÁTICA

Em geral, uma cooperativa pode iniciar a 
implantação de telessaúde de forma simplifica 
da, seguindo alguns passos básicos:

Primeiro, a cooperativa pode disponibilizar um número 
de telefone ou WhatsApp para esclarecimento de 
dúvidas e questões de saúde que precisam de uma 
opinião especializada.

O atendimento inicial deverá ser feito por uma 
equipe de profissionais da saúde, que irá cadastrar 
o paciente, tirar todas as dúvidas e orientar sobre 
procedimentos seguintes.

Depois de analisar a complexidade da solicitação, a 
cooperativa pode encaminhar o paciente para uma 
videoconferência com um médico.

Para realizar a videoconferência, uma sugestão é 
utilizar ferramentas tradicionais (e gratuitas) como 
Zoom Meetings, Google Meet ou Hangouts, Skype, que 
permitem o envio de um link de videoconferência que 
pode ser acessado em celular, tablet ou computador.  

Lembre-se de enviar ao paciente as orientações 
técnicas para garantir a realização da 
videoconferência, como data, horário, acesso à 
internet, uso de webcam e de fone de ouvido (se 
necessário), estar em local bem iluminado e outras 
informações que julgar necessárias.

Após a videoconferência, o médico pode enviar 
ao paciente, também de forma on-line, via 
e-mail ou WhatsApp, a receita ou qualquer 
outro encaminhamento para dar andamento ao 
atendimento. Em alguns casos, a unidade de saúde 
pode enviar a receita diretamente para alguma 
farmácia próxima.
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que já adotaram 
a telessaúde



Algumas cooperativas de saúde já têm adotado, 
em maior ou menor grau, a telemedicina. Vamos 
ver como a Unimed-BH e a Central Nacional da 
Unimed têm conduzido essa questão.
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Unimed BH
O QUE É A INICIATIVA?

Sempre antenada com a inovação, a Unimed-BH já vem 
desenvolvendo a telemedicina há algum tempo. Em 
consonância com a legislação vigente, a Unimed-BH já era 
adepta da teleinterconsulta, por exemplo. Isso significa, 
por exemplo, que a cooperativa já vinha conectando 
médicos da Unidade de Conceição do Mato Dentro com 
especialistas da área de Cardiologia e Dermatologia da 
Unidade Pedro I. A intenção era facilitar o acesso dos 
clientes a essas especialidades.

O advento da Covid-19 acelerou o processo em torno 
dessas iniciativas. Dessa maneira, foi possível disponibilizar 
uma ferramenta ágil, segura e interconectada com 
outros sistemas e softwares essenciais à assistência. A 
tecnologia incorpora os recursos necessários à oferta de 
consultas on-line. De acordo com a Unimed-BH, o modelo 
atende plenamente às exigências legais. Assim, a operação 
de telemedicina, iniciada em 18 de março de 2020, já 
realizou mais de 14 mil atendimentos.

Devido ao sucesso da iniciativa, a ferramenta foi cedida 
para a Prefeitura de Belo Horizonte que implantou essa 
modalidade também para os pacientes atendidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).
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POR QUE SE DEU A OPÇÃO 
PELO TELEATENDIMENTO?

A razão principal apontada pela Unimed-BH 
é a segurança dos clientes e das equipes 
assistenciais. De acordo com a organização, 
a possibilidade de atendimento remoto 
permite acompanhar de perto os clientes 
sem a necessidade de comparecimento aos 
pronto-atendimentos, evitando eventuais 
aglomerações. Além disso, a Unimed-BH 
também oferece o telemonitoramento dos 
pacientes com quadro suspeito de Covid-19 
pelo período de 14 dias de quarentena. 
A finalidade é permitir à equipe assistencial 
avaliar a evolução do quadro clínico e orientar 
o melhor encaminhamento.

Além da segurança de todos os envolvidos, 
a consulta  on-line traz outros benefícios, 
como conforto e comodidade de receber 
assistência em casa. A Unimed-BH afirma 
que a modalidade também contribui para 
fortalecer o vínculo médico-paciente.
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OBSTÁCULOS PARA 
IMPLEMENTAR A MODALIDADE

A Unimed-BH afirma que o processo se deu naturalmente 
porque decorre de investimentos contínuos em soluções 
inovadoras. A cooperativa conta com um Centro de Inovação 
voltado ao desenvolvimento de ações com foco em educação, 
pesquisa, tecnologia, informação estratégica e consultoria.

Além disso, para implantação rápida da consulta online, 
a Unimed-BH contou com a adesão dos médicos e com o 
comprometimento da equipe. A cooperativa desenvolveu, ao 
longo dos últimos anos, indicadores de qualidade específicos 
de cada especialidade médica. Também criou uma plataforma 
que serve como repositório para esses indicadores e que 
pode ser consultada por todos os cooperados.

Esse monitoramento de indicadores vincula-se ao modelo 
de remuneração médica. A cooperativa tem oferecido a 
outras cooperativas e empresas o serviço de consultoria, 
compartilhando a expertise desenvolvida em um esforço de 
intercooperação.

BENEFÍCIOS PERCEBIDOS 

Desde o dia 18 de março a Consulta On-line Coronavírus está 
disponível aos clientes da Unimed-BH por meio do site 

www.unimedbh.com.br/coronavirus

https://portal.unimedbh.com.br/wps/portal/corp/saude_para_voce/coronavirus_codiv19#!/#main-container
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64% 

ATÉ O MOMENTO

14 mil 
consultas

já foram realizadas

mais de 

570 consultas tendo sido 
realizadas em apenas 
um dia

estão comprometidos com esse 
formato de atendimento e foram 
capacitados para o atendimento 
on-line conforme o protocolo 
clínico e de acordo com as 
recomendações vigentes.

mais de

redução de mais de

100 
médicos

mais de

De acordo com levantamento da Unimed-BH, após o início do 
serviço de consulta on-line coronavírus foi registrado uma 

nos 
atendimentos 
presenciais

nos pronto-atendimentos da rede própria da 
cooperativa, contribuindo para proteger os 
clientes do risco de contágio.

Outro resultado positivo foi o serviço de telemonitoramento 
de pessoas com suspeita de coronavírus que estão em 
isolamento domiciliar. Isso permitiu um acompanhamento do 
estado de saúde dos pacientes com maior frequência. Assim, 
desde o dia 2 de março já passaram por telemonitoramento 

Atualmente, mais de 700 pacientes 
têm sido monitorados. Nesse formato, 
o paciente recebe o contato de um 
profissional de saúde da Unimed-BH, que 
é responsável pelo telemonitoramento 
do paciente durante os 14 dias de 
quarentena, seguindo o protocolo da 
Secretaria Municipal de Saúde.

mais de 
12 mil 

clientes.
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Central Nacional 
Unimed
O QUE É A INICIATIVA?

A Central Nacional Unimed criou uma Célula de 
Atendimento Virtual ao Cliente com suspeita de 
Covid-19 que oferece três níveis de atendimento:

Posições específicas da Central de Atendimento 
foram treinadas para tirar dúvidas sobre exames 
e a rede de atendimento, além de Diretrizes de 
utilização dos exames e exames associados. Caso 
a pessoa tenha sintomas associados à Covid-19, é 
transferida para o nível 2.

O nível 2 é a Teleorientação Médica 24x7, um Plantão 
Médico Virtual focado em sintomas e orientações 
em protocolo específico para a Covid-19. Tem como 
saída um dos três encaminhamentos:

A. Encaminhamento ao Hospital

B. Descarta a Doença

C. Nível 3 (N3) - Monitoramento

O monitoramento é feito de sete a 14 dias, durante 
o período de sintomas associados e é capitaneado 
pela equipe de Atenção integral à Saúde. São dois 
tipos de monitoramentos:

N3 Tele: para casos de sintomas leves 
a moderados, o cliente passa por 
telemonitoramento

N3 AD: em casos de sintomas mais graves, o 
beneficiário é monitorado pela equipe de Atenção 
Domiciliar e recebe visitas domiciliares, o que 
evita idas a pronto socorros

N1:

N2:

N3:
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HÁ QUANTO TEMPO E 
POR QUE A INICIATIVA EXISTE?

Essa célula foi montada no início de 
março e está operando diariamente 
desde 16 de março. Já são mais de 
6.800 atendimentos neste período.

A iniciativa foi tomada devido à 
dificuldade imposta pelas medidas 
de isolamento social de ida ao 
ambulatório e pela facilidade de 
tomada de decisão por canais virtuais.

OBSTÁCULOS PARA IMPLEMENTAR 
A MODALIDADE

Dentre os obstáculos enfrentados, destacam-se o 
treinamento de equipe e médicos, a novidade do processo e a 
alta procura devido ao início das medidas de isolamento.

BENEFÍCIOS PERCEBIDOS

A Central Nacional Unimed destaca ter percebido uma 
diminuição de demanda de Pronto Atendimento nas praças 
em que foram feitas ações específicas de uso da célula. Da 
mesma maneira, foi observada elevado nível de satisfação 
(98%) por parte dos clientes atendidos.
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O que dizem os
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CONSELHO FEDERAL 
DE MEDICINA

O CFM regulamentou a telemedicina a partir de ofício 
publicado no dia 19 de março de 2020. O documento afirma 
que “em caráter de excepcionalidade e enquanto durar a 
batalha de combate ao contágio da Covid-19”, reconhece a 
possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina.

Além disso, o ofício direcionado ao Ministro da Saúde 
estabelece que a telemedicina pode ser aplicada em três 
modalidades:

TELEORIENTAÇÃO: 
para que profissionais da 
medicina realizem a distância a 
orientação e o encaminhamento 

de pacientes em isolamento
TELEMONITORAMENTO: 
ato realizado 
sob orientação e 
supervisão médica para 
monitoramento ou 
vigência à distância de 
parâmetros de saúde 

e/ou doença

TELEINTERCONSULTA: 
exclusivamente para troca 
de informações e opiniões 
entre médicos, para auxílio 

diagnóstico ou terapêutico

http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf
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CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

A decisão do CFP sobre o atendimento a distância data de 
11 de maio de 2018. Foi na Resolução nº 11 daquele ano que 
o CFP autorizou a prestação de alguns serviços psicológicos 
por meios tecnológicos da informação e comunicação.

Sempre em observação ao disposto no Código de Ética 
Profissional do profissional de psicologia, a resolução autoriza 
o teleatendimento para:

Além disso, a Resolução determina que a prestação de 
serviços psicológicos a distância está condicionada à 
realização de cadastro prévio junto ao CFP.

i. Consultas e/ou atendimentos psicológicos 
de diferentes tipos de maneira síncrona ou 
assíncrona;

ii. Processos de Seleção de Pessoal;

iii. Utilização de instrumentos psicológicos 
devidamente regulamentados por resolução 
pertinente, sendo que os testes psicológicos 
devem ter parecer favorável do Sistema de 
Avaliação de Instrumentos Psicológicos 
(SATEPSI), com padronização e normatização 
específica para tal finalidade;

iv. Supervisão técnica dos serviços prestados 
por psicólogas e psicólogos nos mais diversos 
contextos de atuação.

https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-11-2018-regulamenta-a-prestacao-de-servicos-psicologicos-realizados-por-meios-de-tecnologias-da-informacao-e-da-comunicacao-e-revoga-a-resolucao-cfp-no-11-2012?q=11/2018
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CONSELHO FEDERAL 
DE FONOAUDIOLOGIA

O CFF, por meio de nota publicada no dia 17 de março 
de 2020, recomenda que, durante a pandemia, sejam 
mantidos apenas os cuidados de saúde considerados 
urgentes ou essenciais.

Nesses casos, o CFF liberou a teleconsulta e o 
teleatendimento desde que sejam respeitadas as 
legislações referentes à proteção de dados e a 
qualidade do atendimento.

O posicionamento do CFF foi oficializado por meio da 
Recomendação nº 19 do CFF, de 19 de março de 2020. 
Neste documento, a entidade recomenda a suspensão 
de todos os procedimentos e exames eletivos. Além 
disso, orienta os profissionais de fonoaudiologia a 
recusarem atendimento quando não forem observados 
os procedimentos de higiene e de proteção individual 
de pacientes e profissionais.

https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/2020/03/coronavirus-teleconsulta-e-telemonitoramento-em-condicoes-emergenciais/
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/2020/03/coronavirus-teleconsulta-e-telemonitoramento-em-condicoes-emergenciais/
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2020/03/Recomendacao_CFFa_19_2020.pdf
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CONSELHO FEDERAL 
DE NUTRIÇÃO

No dia 20 de março de 2020, o CFN publicou um guia com 
recomendações e boas práticas para profissionais de 
nutrição durante a pandemia do novo Coronavírus. O Guia 
tem como base a Resolução nº 646 da entidade, de 18 de 
março de 2020, que faculta aos profissionais a assistência 
nutricional por meio não presencial até 31 de agosto de 2020.

Além disso, o guia orienta a suspensão de todos os 
atendimentos presenciais que possam ser adiados sem 
prejuízos à evolução do paciente. Para a realização de 
atendimento não presencial, o CFN salienta a importância 
de informar as limitações e riscos decorrentes desta 
modalidade de atendimento.

O CFN afirma também 
que é responsabilidade 
do profissional garantir a 
qualidade do atendimento 
e manter os devidos 
registros em prontuário.

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/03/nota_coronavirus_3-1.pdf
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/03/nota_coronavirus_3-1.pdf
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2020/03/nota_coronavirus_3-1.pdf
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_646_2020.html
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sobre telessaúde
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De acordo com a Agência, é possível o uso do atendimento 
à distância aos beneficiários de planos de saúde enquanto 
perdurarem as medidas emergenciais decorrentes da 
pandemia.

Dessa maneira, a ANS adequou o padrão da Troca de 
Informações na Saúde Suplementar (TISS) com a inclusão 
de um novo tipo de atendimento: telessaúde. Isso significa 
que operadoras e prestadores de serviços de saúde 
trocarão informações mais precisas sobre procedimentos 
realizados à distância.

Um ponto importante é que a utilização da telessaúde 
não depende de alteração contratual entre operadoras e 
prestadores de serviços. É necessário, entretanto, ajuste 
entre as partes para definir:

Serviços a serem prestados pelo profissional

Valores de remuneração

Ritos a serem observados para faturamento e 
pagamento

A ANS afirma, ainda, que a telessaúde é um 
procedimento que já conta com cobertura 
pelos planos de saúde.



Conteúdo desenvolvido em parceria com

http://somoscooperativismo.coop.br/

