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1 – INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Este Manual apresenta as diretrizes para implantação do serviço de 

Telemedicina por meio da Teleconsulta do Consórcio Intermunicipal de 

Especialidades – CIESP, para adequação de sua atuação a questão situacional da 

pandemia do COVID-19 e cumprimento do seu compromisso com a saúde pública. 

Diante da pandemia, a Organização Mundial da Saúde – OMS / Organização Pan-

Americana de Saúde - OPAS recomenda a política de distanciamento social como 

medida para evitar a propagação do vírus e oportunidade para as sociedades se 

preparem para responder à pandemia, não comprometendo o sistema de saúde com 

aumento de demandas reprimidas. Neste contexto, a Telemedicina se apresenta 

como uma importante ferramenta para auxiliar no atendimento a pacientes e 

minimizar exposição a riscos desnecessários. Por meio da Teleconsulta, profissionais 

da saúde podem realizar os atendimentos à distância e orientar, prescrever, emitir 

laudos, realizar encaminhamentos e pedidos de exames, com a garantia da 

integridade, segurança e sigilo das informações. 

O CIESP, consciente do seu papel social no atendimento em saúde de média 

complexidade, com consultas especializadas e exames e, preocupado em assistir 

especialmente os pacientes crônicos – que dependem de tratamento continuado e os 

pacientes em crises agudas, que necessitam de tratamento imediato, adequa-se a 

esta realidade mantendo seus princípios norteadores do Sistema Único de Saúde – 

SUS, que são Integralidade, Universalidade e Equidade, e seu princípios basilares de 

qualidade e humanização no atendimento. 

 

 

 

2 - DOS CONCEITOS TÉCNICOS 

 

A partir da Lei Federal 13.989 de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso 

da Telemedicina durante a crise causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), os 

Conselhos Federais da área de saúde estabeleceram as diretrizes para a prática da 

Teleconsulta, com resoluções específicas. Desta forma, os profissionais de saúde 
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poderão implementar ferramentais digitais em seus consultórios para atender aos 

pacientes por intermédio de plataformas seguras.  

A Teleconsulta ajuda a preservar a saúde, principalmente de pacientes em 

grupos de risco, e dá mais agilidade ao atendimento. Suas vertentes práticas são: 

• Teleorientação – encaminhamento de pacientes em isolamento; 

• Telemonitoramento – possibilita que, sob supervisão ou orientações médicas, 

sejam monitorados a distância parâmetros de saúde e/ou doença;  

• Teleinterconsulta – permite a troca de informações e opiniões exclusivamente 

entre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico. 

As recomendações do CFM foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) 

no dia 23 de março de 2020 através da portaria nº 467, que também estabelece: 

 

(…) Art. 2o As ações de Telemedicina de interação à distancia podem contemplar o 

atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e 

diagnostico, por meio de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do SUS, 

bem como na saúde suplementar e privada. 

 

 

2.1 – TELEMEDICINA 

 

A Telemedicina – uma área da Telesaúde – é uma ferramenta que disponibiliza 

serviços a distância para o cuidado com a saúde, o que ocorre por meio de modernas 

tecnologias digitais que promovem a assistência on-line a saúde dos pacientes, 

clínicas, hospitais e profissionais da saúde.  

Este intercâmbio de informações acontece através da internet, em plataformas 

digitais o acesso pode ser pelo computador, celular ou tablet, com acolhimento por 

profissionais qualificados, de forma rápida, descomplicada e eficiente. Ela pode, 

ainda, monitorar as condições de saúde do indivíduo de forma remota e intervir 

quando detectar que algo está errado, antes de ser muito tarde. 

Em tempos de pandemia podemos contar com um projeto de prescrição 

eletrônica, desenvolvido pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, o Conselho 
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Federal de Farmácia - CFF e o Instituto Nacional de Tecnologia e Informação – ITI, 

que viabiliza o trâmite de documentos digitais seguros, tais como: prescrições e 

atestados médicos para fins laborais. Este serviço serve como validador dos 

documentos médicos em meio digital e em formato PDF, sendo assinados 

eletronicamente, com certificado digital, pelo profissional da saúde. 

A Telemedicina vem, na verdade, aprimorar a medicina tradicional e não 

substituí-la, afinal, ela representa um avanço tecnológico na área médica e de saúde, 

a qual continua dependendo do lado humano. 

 

2.1.1 – TELECONSULTA 

 

O CIESP, no seu processo de implementação da Telemedicina, utilizará como 

primeiro recurso a Teleconsulta, que é uma modalidade de consulta realizada a 

distância, com o auxílio da tecnologia. Na Teleconsulta, o profissional da saúde e 

paciente não se encontram no mesmo local. Diante da necessidade da realização de 

controles e procedimentos de saúde inerentes a consulta, os pacientes podem contar 

com o apoio técnico de profissionais das Unidades Básicas de Saúde mais próximo 

ao seu domicílio. 

 

 

3 – QUESTÃO SITUACIONAL – COVID-19 

 

 

3.1 – DO NOVO CORONAVÍRUS 

 

O mundo hoje tem um grande desafio: enfrentar a pandemia pelo Coronavírus 

mantendo a curva horizontalizada de crescimento numérico de casos a fim de obter 

recursos disponíveis para todos aqueles que necessitem, e preservando a integridade 

da saúde dos profissionais responsáveis pelo cuidado dos pacientes. 

Em meio a tantas incertezas sobre uma doença nova, algo já é certo: medidas 

preventivas são capazes de reduzir a velocidade de disseminação da infecção na 

comunidade, permitindo aos sistemas de saúde atender aos doentes críticos. Entre as 
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medidas preventivas, temos hábitos de higiene pessoal, mudanças comportamentais 

e distanciamento social. 

No Brasil, temos um desafio adicional: o acesso à terapia intensiva.  

“Os leitos de Unidade de Terapia intensiva (UTI) em 

estabelecimentos públicos, conveniados ao Sistema Único 

de Saúde (SUS) ou particulares estão disponíveis em 

somente 532 dos 5.570 municípios brasileiros. Se 

considerados apenas os leitos de medicina intensiva da 

rede pública, apenas 466 destes municípios oferecem 

tratamento em Medicina Intensiva no País” (CFM, 2018).  

 

A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) se posicionou 

alegando que “a aplicação da Telemedicina, por meio da Teletriagem, Teleconsulta, 

Teleinterconsulta, Telediagnóstico e Telemonitoramento, contribui de forma 

significativa para a realização da assistência médica sem a exposição de todos os 

envolvidos ao risco de contágio, como o paciente, os profissionais de saúde que o 

atendem, os demais profissionais da unidade visitada e os demais pacientes 

presentes no estabelecimento. ” 

 

 

3.2 – DO ISOLAMENTO, DISTANCIAMENTO SOCIAL E QUARENTENA 

 

Entende-se como isolamento a medida que visa separar as pessoas doentes 

sintomáticos respiratórios, casos suspeitos ou confirmados de infecção por COVID-19 

das não doentes, para evitar a propagação do vírus. O isolamento pode ocorrer em 

domicílio ou em ambiente hospitalar, conforme o estado clínico da pessoa. 

“O distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma 

comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. É uma estratégia 

importante quando há indivíduos já infectados, mas ainda assintomáticos ou 

oligossintomáticos, que não se sabem portadores da doença e não estão em 

isolamento.  Esta medida deve ser aplicada especialmente em locais onde existe 
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transmissão comunitária, como é o caso do Brasil, quando a ligação entre os casos já 

não pode ser rastreada e o isolamento das pessoas expostas é insuficiente para frear 

a transmissão. O distanciamento social pode ser ampliado (não se limita a grupos 

específicos) ou seletivo (apenas os grupos de maior risco ficam isolados – idosos, 

imunodeprimidos, pessoas com doenças crônicas descompensadas)”. (UFRGS – 

Telessaúde, 2020). 

Já a quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas que 

foram presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão 

doentes (porque não foram infectadas ou porque estão no período de incubação). A 

quarentena pode ser aplicada em nível individual, como por exemplo: para uma 

pessoa que volta de viagem internacional ou para contatos domiciliares de caso 

suspeito ou confirmado de COVID-19; ou em nível coletivo, como por exemplo: 

quarentena de um navio, um bairro ou uma cidade, e geralmente envolve restrição ao 

domicílio ou outro local designado. Pode ser voluntária ou mandatória. 

 

 

4 – FUNCIONAMENTO DO CIESP NO CONTEXTO DO COVID-19  

 

Considerando o trabalho do CIESP, desde 2005, prestando serviços de 

consultas especializadas, exames e procedimentos, mediante as demandas 

frequentemente apresentadas pelas Secretarias de Saúde dos municípios 

consorciados e, considerando, o seu papel social no contexto do COVID-19, o CIESP, 

como um serviço continuado de saúde voltado para a assistência e a prevenção de 

seus pacientes, implanta a Telemedicina por meio da Teleconsulta. 

Importante destacar que, desde o dia 18 de março de 2020, o CIESP seguiu as 

diretrizes da OMS e suspendeu seus atendimentos em todas as suas especialidades 

médicas, o que, em período prolongado, pode ocasionar sobrecarga do Sistema de 

Saúde e agravamento do quadro clínico de seus pacientes. Neste período, assim 

considerando os 15 primeiros dias de suspensão dos serviços, 1.356 atendimentos 

foram desmarcados e outros tantos não puderam sequer serem agendados. Neste 

contexto, o CIESP, preocupado com a sustentabilidade com a saúde pública entende, 
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como necessário, a ressignificação e a reinvenção de suas práticas, para evitar a 

descompensação nos seus quadros de doença.  

Cabe ressaltar ainda, segundo OMS/OPAS, que a população brasileira é 

composta por 30% de hipertensos com mais de 40 anos, tem cerca de 7.290.748 

diabéticos tipo 2 e 600.000 diabéticos tipo 1; estima-se também que 13 milhões de 

pessoas morrem todos os anos, antes dos 70 anos, por doenças cardiovasculares, 

doenças respiratórias crônicas e diabetes.  Estas patologias são consideradas como 

um agravante nas questões relacionadas à morbidade do COVID-19.  

 

4.1 - DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RETORNO PROGRESSIVO 

 

Alinhado ao cenário exposto, os Secretários Municipais de Saúde, com o aval 

do Prefeitos Municipais,  deliberaram em Reunião do Conselho de Secretários de 

Saúde realizada pelo CIESP, ATA nº 04 , de 23 de abril de 2020, (em anexo), retomar 

os atendimentos, dentro de critérios das normas sanitárias definidas pela OMS e 

Ministério da Saúde, de modo progressivo, com atendimentos por Teleconsulta, 

respaldado nas recomendações que foram publicadas no Diário Oficial da União 

(DOU) no dia 23 de março através da Portaria nº 467, priorizando as especialidades 

mais demandadas e que trazem maior risco aos doentes crônicos, assegurando o 

máximo de distanciamento social possível. Desta forma, deliberaram iniciar com 

atendimentos em endocrinologia e cardiologia.  

Ressalta-se, ainda, que devido ao medo que se dissemina entre as pessoas 

diante da pandemia, e considerando os problemas psicológicos que apresentam uma 

significativa demanda de atendimentos e de dispensa de medicações psicotrópicas 

pelas farmácias municipais, incluiu-se a psiquiatria e a psicologia no rol das 

prioridades imediatas. Também se deliberou que os atendimentos das demais 

especialidades médicas serão, oportunamente, retomadas.  

Os serviços de Atenção Psicossocial, CIESP CAPS I Acolher e CIESP CAPS I 

Unidade São João Nepomuceno, permanecerão com atividades presencias 

suspensas e com atendimentos individuais e de grupo por Teleconsulta.  

O serviço de transporte permanecerá suspenso por tempo indeterminado e 

será retomado mediante da liberação dos atendimentos presenciais fora do município. 
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4.2 – DOS OBJETIVOS DO CIESP 

 

• Prestar assistência de qualidade, respeitando os preceitos éticos, legais, de 

humanização na continuidade ao tratamento dos usuários. 

• Permitir acesso as consultas especializadas, seguindo as normas sanitárias frente 

à Pandemia do Covid-19. 

• Assegurar as informações pertinentes ao paciente por meio da disponibilização de 

prontuário do paciente, via sistema on-line, distribuídos e armazenados dentro 

das normas de segurança e interoperabilidade já definidas para o país. 

• Assegurar a continuidade do tratamento aos pacientes, evitando a sobrecarga do 

Sistema Único de Saúde. 

 

4.3 – DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

O CIESP, pautado no trabalho de assistência de qualidade, em parceria com 

as Unidades de Saúde de seus entes consorciados, atua dentro das normas legais e 

éticas e preza pela continuidade de um serviço humanizado, ressaltando estes 

conceitos como prioridade em todas as etapas e procedimentos de uma Teleconsulta, 

por meio de roteiros diários que buscam aproximar os usuários aos profissionais de 

saúde durante atendimento. 

 

 

5 - PROCEDIMENTOS PARA TELECONSULTA. 

 

Para melhor compreensão da prática da Telemedicina por meio da 

Teleconsulta no CISEP, apresentam-se a seguir, de forma diagramática e 

representados por fluxogramas, os macroprocessos que envolvem a marcação de 

consultas junto ao CIESP, sendo estes de responsabilidade das Secretárias 

Municipais de Saúde, e os procedimentos técnicos e humanizados que envolvem a 

Teleconsulta, de responsabilidade do CIESP: 
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FLUXOGRAMA 1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

OBS: Controles e cuidados por especialidades:  

• Endocrinologia: peso, altura, pressão arterial e glicemia 

• Cardiologia: pressão arterial 

• Obstetrícia: pressão arterial e peso 

• Angiologia: se o paciente apresentar ferida, abrir os curativos e, após avaliação, realizar o curativo. 

• Psiquiatria: acolhimento por um profissional do CIESP. Para as demais especialidades será acolhido por um 

profissional de referência escolhido pela SMS. 
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FLUXOGRAMA 2 – TELECONSULTA 
 

 
 
 
Requisitos mínimos para o atendimento: Computador com acesso à internet estável, contendo microfone, câmera e o 
programa Skype® instalados. O profissional deverá se cadastrar no Skype® através do link https://web.skype.com/ . 

 

https://web.skype.com/
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FLUXOGRAMA 3 – USUÁRIOS NA TELECONSULTA 
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6 - AUDITORIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECONSULTA   
 

O CIESP, atento à manutenção da qualidade dos seus serviços e para 

identificação da satisfação de seus usuários nas Teleconsultas, aplicará, de forma 

sistêmica e individual, uma pesquisa direcionada para o monitoramento, o 

acompanhamento, a análise e a definição de ações de melhoria contínua no processo 

de implantação de Teleconsulta. Para este fim, fará uso de metodologia simples e 

eficaz de pesquisa que forneça, de forma rápida, um diagnóstico que possibilite um 

reposicionamento de sua prática para um melhor atendimento. 

 
6.1 – DA ESTRUTURA DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

O CIESP utilizará a escala Likert, método norte-americano que, por meio da 

combinação da matemática aplicada (estatística) à psicologia, promoverá uma 

profunda e lógica imersão nas sensações obtidas pelos usuários da Teleconsulta. 

Desta forma, o CIESP será capaz de extrair insights qualitativos com perguntas 

estruturadas de forma quantitativa, conforme estrutura apresentada a seguir: 

 

6.1.1 – QUESTÕES A SEREM PESQUISADAS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Como você se sentiu durante a Teleconsulta? 

B 
O médico forneceu informações detalhadas sobre seus sintomas e formas 
de tratamento? 

C 
O médico soube ouvir, responder e esclarecer seus questionamentos 
durante a Teleconsulta? 

D Qual a sua satisfação com a experiência da Teleconsulta? 

E Sua necessidade foi atendida pelo recurso da Teleconsulta? 

F 
Você comentaria positivamente a outros sobre a sua expectativa com a 
Teleconsulta? 
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6.1.1 – RESPOSTAS ESTRUTURADAS – ESCALA LIKERT 
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4

3

2

1
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16º Seminário Motivacional
Crescer, Amadurecer e Vencer Desafios

Legenda para as Respostas

A equipe Bahamas agradece a sua presença!

Prezado(a) Colaborador(a) Bahamas,

Este evento foi idealizado para que nos tornemos cada vez mais fortes e para que juntos 
possamos disseminar às nossas equipes a cultura Bahamas. Assim, é muito importante 
para nós sua opinião sobre o evento. Abaixo marque a alternativa que representa a sua 
sensação.

5 Muito bom / Excelente / Superou a expectativa

4 Bom / Atendeu a expectativa
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2 Ruim / Deixou a desejar

1 Muito Ruim

1 Você se sentiu bem durante o evento? 5 4 3 2 1

2 O evento contribuiu para seu desenvolvimento pessoal e profissional? 5 4 3 2 1

3 Como foi a organização do evento?  5 4 3 2 1

4 O dinamizador atendeu suas expectativas? 5 4 3 2 1

Dê sua opinião!
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6.1.1 – TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

O CIESP realizará contato individual com o usuário após a realização da 

Teleconsulta e registrará todas as informações em planilha específica – Anexo I, para 

uma análise aprofundada dos atendimentos realizados. Os indicadores serão 

tabulados instantaneamente e consolidados mensalmente. Os resultados serão 

analisados juntamente com os entes consorciados para indicarem as novas ações do 

Consórcio.  

CIESP, inovação permanente por uma saúde pública de qualidade!   
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ANEXO I – PESQUISA DE SATISFAÇÃO NA TELECONSULTA 
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