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1.%ANTECEDENTES%

!

A!criação!da!Comissão!Permanente!de!Telessaúde!(Portaria!GM/MS!n.!561,!de!16!

de! março! de! 2006)! deu! início! às! discussões! para! facilitar! a! estruturação! de!

telemedicina!e!telessaúde!no!país!e,!em!janeiro!de!2007,!foi!instituído,!no!âmbito!do!

Ministério! da! Saúde.! o! Programa! Nacional! de! Telessaúde,! com! o! objetivo! de!

desenvolver! ações! de! apoio! à! assistência! à! saúde! e! sobretudo,! de! educação!

permanente! de! Saúde! da! Família,! visando! à! educação! para! o! trabalho! e,! na!

perspectiva! de! mudanças! de! práticas! de! trabalho,! que! resulte! na! qualidade! do!

atendimento!da!Atenção!Primária!do!SUS!(Portaria!GM/MS!n.!35,!de!4!de!janeiro!de!

2007),! além! de! integrar! as! equipes! de!Saúde! da! Família! das! diversas! regiões! do!

país! com! os! centros! universitários! de! referência,! para! melhorar! a! qualidade! dos!

serviços! prestados! em!Atenção!Primária,! diminuindo! o! custo! de! saúde! através! da!

qualificação!profissional,! redução!da!quantidade!de!deslocamentos!desnecessários!

de!pacientes!e!por!meio!do!aumento!de!atividades!de!prevenção!de!doenças.!

O! programa! previa! a! implantação! de! infraestrutura! de! informática! de!

telecomunicação!para!o!desenvolvimento!contínuo!a!distância!dos!profissionais!das!

equipes!de!Saúde!da!Família,!a!partir!da!utilização!de!multimeios!(biblioteca!virtual,!

videoconferência,! canais! públicos! de! televisão,! vídeo! streaming! e! chats)^! a!

estruturação! de! um! sistema! de! consultoria! e! segunda! opinião! educacional! entre!

especialistas! em!Medicina! de! Família! e! Comunidade! e! preceptores! de! Saúde! da!

Família,! profissionais! da! Atenção! Primária! e! Instituições! de! Ensino! Superior! e!

disponibiliza! a! capacitação! para! o! uso! das! tecnologias! de! informação! e!

comunicação.!

Em! um! primeiro!momento,! foi! implantado! um! piloto! em! nove! núcleos,! localizados!

nas! universidades! dos! estados! do! Amazonas,! Ceará,! Pernambuco,! Goiás,! Minas!

Gerais,!Rio!de!Janeiro,!São!Paulo,!Santa!Catarina!e!Rio!Grande!do!Sul!(escolhidos!

por!já!apresentarem!expertise!na!área!de!Telessaúde),!com!a!meta!prevista!de!que!

cada! núcleo! esteja! conectado! a! 100! pontos! em! Unidades! Básicas! de! Saúde,!

constituindo!uma! rede!de!cooperação! técnica!que! totaliza!900!pontos,!distribuídos!

por!todo!o!território!desses!estados.!

Para! sua! operacionalização,! foram! estabelecidas! parcerias! com! o! Ministério! da!

Educação! (MEC),! que! coordena! a! participação! das! universidades,! Ministério! da!
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Ciência!e!Tecnologia!(MCT),!através!da!Rede!Nacional!de!Ensino!e!Pesquisa!(RNP),!

da!Rede!Universitária!de!Telemedicina!(Rute)^!Ministério!das!Comunicações!(MinC)!

que! disponibiliza! tecnologia! satélite,! telefonia! VoIP,! uma! cesta! de! serviços! de!

inclusão!digital,!além!de!equipes!de!campo,!dão! formação!às!comunidades!para!o!

uso! e! a! apropriação! das! tecnologias! da! informação! e! comunicação^!Ministério! da!

Defesa!–!Casa!Civil,!que!disponibiliza!o!Sistema!de!Vigilância!da!Amazônia!(Sivam)^!

Bireme/Opas,! por! meio! da! Biblioteca! Virtual! em! Atenção! Primária! (BVS/APS)! de!

maneira! integrada! ao! Telessaúde! Brasil,! subsidiando! os! processos! de! tomada! de!

decisão! clínica,! de! formação! e! de! gestão! de! equipes! de! Saúde! da! Família,!

profissionais!de!Segunda!Opinião!Formativa!e!participantes!do!Telessaúde!Brasil!e!

Fundação!Oswaldo!Cruz!–!Canal!Saúde!por!meio!da!transmissão!da!programação!

de! TV! interativa! via! internet! para! os! 700! postos! do! Sistema! de! Proteção! da!

Amazônia!(Sipam)!espalhados!na!Região!Amazônica.!

Em!maio!de!2009,!a!avaliação!do!programa!apontou!nove!Núcleos!de!Telessaúde!

constituídos!e!em!funcionamento,!735!pontos!em!funcionamento,!641!municípios!e!

2.474!equipes!de!Saúde!da!Família!atendidas!e!4.537!segundas!opiniões!formativas!

emitidas.!

Em! fevereiro! de! 2010,! foi! instituído,! em! âmbito! nacional,! o! Programa! Telessaúde!

Brasil!com!o!objetivo!de!qualificar!e!ampliar!a!resolubilidade!e!fortalecer!a!Estratégia!

de!Saúde!da!Família,!a!partir!da!oferta!da!denominada!Segunda!Opinião!Formativa!

e! outras! ações! educacionais! dirigidas! aos! diversos! profissionais! dessas! equipes!

(Portaria!GM/MS!n.!402,!de!24!de!fevereiro!de!2010).!A!portaria!definiu!ainda!que,!

no!âmbito!estadual,!o!Programa!Telessaúde!Brasil!é!gerido!pelo!Comitê!Estadual!de!

Coordenação! do! Telessaúde! Brasil,! a! ser! instituído! pela! Comissão! Intergestores!

Bipartite!(CIB)!de!cada!UF.!

!

!

!

!

!

!

!

!
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2.%PROPOSTA%

A!proposta!atual!amplia!o!Programa!Telessaúde!Brasil!para!apoiar!a!consolidação!

das!Redes!de!Atenção!à!Saúde!no!Sistema!Único!de!Saúde!(SUS),!ordenadas!pela!

Atenção! Básica,! passando! a! ser! denominado! Programa% Nacional% Telessaúde%
Brasil% Redes,! como! o! objetivo! oferecer! a! Teleconsultoria,! o! Telediagnóstico! e! a!
Segunda! Opinião! Formativa! para! os! trabalhadores! e! profissionais! das! Redes! de!

Atenção!à!Saúde!no!SUS.!

!

A!proposta!a!ser!pactuada!na!Tripartite!de!29/09/2011!apresenta!como!alterações!

significativas!em!relação!ao!Telessaúde!Brasil:!

1.! Permite! que! instituições! de! gestão! e/ou! estabelecimentos! de! saúde! sejam!

responsáveis! pela! formulação! e! oferta! de! teleconsultorias,! telediagnósticos! e!

Segunda!Opinião!Formativa!(Artigo!3º,!inciso!I).!

2.! Altera!a!estrutura!do!Programa,!que!passa!a!ser!composta!por:!

•! Coordenação!Nacional! –! exercida!pelo!Ministério! da!Saúde!por!meio!da!

Secretaria!de!Gestão!do!Trabalho!e!Educação!na!Saúde! (SGTES/MS)!e!

da!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde!(SAS/MS)^!

•! Coordenação! Estadual,! exercida! pela! SES! ou! por! outra! instância!

integrante!do!comitê!gestor!estadual,!aprovada!na!CIB^!

•! Comitê!Gestor!Estadual,!vinculado!a!CIB^!

•! Núcleo!TécnicomCientífico!de!Telessaúde.!

OBS.!As!atribuições!dessas!instâncias!estão!descritas!na!portaria.!

3.! Altera!a!proposta!de!composição!do!Comitê!Gestor!Estadual,!vinculado!a!CIB,!

garantindo!que!poderão!ser!indicadas!outras!representações!para!compor!o!Comitê!

Gestor! Estadual! e! que! sua! constituição! e! composição! deverão! ser! pactuadas! na!

Comissão!Intergestores!Bipartite!(CIB):!

a)! 1!(um)!representante!da!Secretaria!Estadual!de!Saúde^!

b)! 1!(um)!Representante!da!Comissão!de!Integração!Ensino!Serviço!(CIES)^!

c)! 2! (dois)! representantes! do! Conselho! de! Secretários! Municipais! de! Saúde!

(COSEMS)^!

d)! 1!(um)!!representante!dos!Coordenadores!de!Núcleos!TécnicomCientíficos!no!

estado^!
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e)! 1!(um)!representante!das!Escolas!Técnicas!do!SUS!no!estado^!

f)! 1!(um)!representante!de!cada!município!participante!do!programa.!

!

4.! Propõe! a! inclusão! do! Programa! Nacional! Telessaúde! Brasil! Redes! no!

Sistema!de!Cadastro!Nacional!de!Estabelecimentos!de!Saúde!(Scnes).!

a)! Incluir!na!Tabela!de!Estabelecimentos!do!SCNES,!o!tipo!de!estabelecimento!

75!TELESSAÚDE!e!seus!subtipos.!

!

Em!relação!ao!financiamento!da!proposta!caberá!ao!Ministério!da!Saúde!financiar!a!

fase!inicial!da!implantação!dos!novos!núcleos,!e!oferecer!cooperação!técnica,!e!uma!

vez!implantado!o!Programa!Telessaúde!Brasil!Redes!será!responsabilidade!das!três!

esferas!de!governo!garantir!a!sustentabilidade!técnicomfinanceira!do!Programa.!

!

%

3.%Análise%da%Proposta%e%Encaminhamento%

!

A!proposta!avança!em!relação!ao!Telessaúde!Brasil!na!medida!em!que:!

•! incorpora!as!diretrizes!da!Portaria!MS!nº!4.279!de!30!de!dezembro!de!2010!

para! a! implantação! das! redes! de! atenção! à! saúde! no! SUS,! e! o! papel!

ordenador!da!atenção!básica.!

•! Garante! a! ampliação! das! ações! ao! estabelecer! que! outras! instituições! que!

não! as! universitárias! sejam! responsáveis! pela! formulação! e! oferta! de!

teleconsultorias,!telediagnósticos!e!Segunda!Opinião!Formativa.!

•! !Institui!uma!Coordenação!Estadual,!exercida!pelas!SES!e!!

•! Propõe! um! registro! eletrônico! de! saúde! a! partir! das! teleconsultorias!

realizadas!

Tecnicamente!a!proposta!está!apta!para!avaliação!dos!gestores!estaduais.!

!

!

!

!

!
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ANEXO%I%

Minuta%%

Portaria!Ministerial!nº!xxx!de!xxx!de!xxx!de!2011%
Amplia%o%Programa%Telessaúde%Brasil%para%apoiar%a%
consolidação%das%Redes%de%Atenção%à%Saúde%e%dá%
outras%providências.%%

!
O!MINISTRO!DE!ESTADO!DA!SAÚDE,!no!uso!da!atribuição!que!lhe!confere!o!inciso!II!do!parágrafo!
único!do!art.!87,!da!Constituição^!e!!
Considerando!os!objetivos!estratégicos!do!Ministério!da!Saúde!estabelecidos!para!o!período!2011m
2015^!
Considerando!o!Decreto!nº!7.508!de!28!de!julho!de!2011!que!regulamenta!a!Lei!nº!8080/1990!para!
dispor!sobre!a!organização!do!SUS,!o!planejamento!da!saúde,!a!assistência!à!saúde!e!a!articulação!
interfederativa,!Considerando! a!Portaria!MS! nº! 4.279! de! 30! de! dezembro! de! 2010! que! estabelece!
diretrizes!para!a!implantação!das!redes!de!atenção!à!saúde!no!SUS,!e!o!papel!ordenador!da!atenção!
básica^!
Considerando!a!Política!Nacional!de!Educação!Permanente!em!Saúde,!estabelecida!pela!Portaria!nº!
1996/GM/MS,!de!20!de!agosto!de!2007^!
Considerando! a! Portaria! SAS/MS! nº! 511,! de! 29! de! dezembro! de! 2000,! que! estabelece! o!
cadastramento! dos! estabelecimentos! de! saúde! no! País,! vinculados! ou! não! ao! Sistema! Único! de!
Saúde^!
Considerando! a! Portaria! GM/MS! N! 2.073,! de! 31! de! agosto! de! 2011,! que! regulamenta! o! uso! de!
padrões! de! interoperabilidade! e! informação! em! saúde! para! sistemas! de! informação! em! saúde! no!
âmbito! do! Sistema! Único! de! Saúde,! nos! níveis!Municipal,! Distrital,! Estadual! e! Federal,! e! para! os!
sistemas!privados!e!do!setor!de!saúde!suplementar^!
!!!!Considerando!a!necessidade!de!atualizar! as!Tabelas!de!Tipo!de!Estabelecimento!e!de!Serviços!
Especializados! do! Sistema! de! Cadastro! Nacional! de! Estabelecimento! de! Saúde! (SCNES)! e! de!
registro!da!informação!sobre!as!unidades!de!Telessaúde!existentes!no!país,!
!
RESOLVE:!
!
Art.!1º!Ampliar!o!Programa!Telessaúde!Brasil! !para!apoiar!a!consolidação!das!Redes!de!Atenção!à!
Saúde!no!Sistema!Único!de!Saúde!(SUS)!ordenadas!pela!Atenção!Básica!!
Parágrafo!único:!O!Programa!Telessaúde!Brasil! passa!a! ser!denominado,!doravante,!de!Programa!
Nacional!Telessaúde!Brasil!Redes,!
!
Art.!2º!O!Programa!Nacional!Telessaúde!Brasil!Redes!tem!por!objetivo!oferecer!a!Teleconsultoria,!o!
Telediagnóstico!e!a!Segunda!Opinião!Formativa!para!os!trabalhadores!e!profissionais!das!Redes!de!
Atenção!à!Saúde!no!SUS.!!
!
§1º!Para!fins!do!disposto!no!caput,!consideramse:!
a)! Teleconsultoria:! o! diálogo! por!meio! de! instrumentos! de! telecomunicação,! entre! trabalhadores! e!
profissionais!da!área!da!saúde!onde!são!esclarecidas!dúvidas!sobre!procedimentos!clínicos,!ações!
de!saúde!e!questões!relativas!ao!processo!de!trabalho!!!podendo!ser!de!dois!tipos:!!
i.! Síncrona,!a!que!realizada!em!tempo!real,!geralmente!por!web!ou!vídeo!conferência^!ou!
ii.! Assíncrona,!a!que!realizada!por!meio!de!mensagens!off+line.!
!
b)!Telediagnóstico:!o!serviço!autônomo!que!utiliza!as!tecnologias!de!informação!e!comunicação!para!
realizar!serviços!de!Apoio!ao!Diagnóstico!através!de!distancias!geográfico!e!temporal.!
!
c)! Segunda! Opinião! Formativa:! unidade! composta! por! pergunta! e! resposta,! resultante! de! uma!
teleconsultoria,!que!passou!por!avaliação!por!pares,!quanto!à!sua!relevância!e!observância!do!papel!
ordenador! da! atenção! básica,! e! na! qual! a! resposta! produzida! baseoumse! em! levantamento!
bibliográfico!e!nas!melhores!evidências!científicas.!
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Art.!3º!O!Programa!é! integrado!por!gestores!da!saúde,! instituições!formadoras!e!serviços!de!saúde!
do!SUS,!constituído!por:!
Im! Núcleo! técnicomcientífico:! instituições! formadoras! e! de! gestão! e/ou! estabelecimentos! de!
saúde!responsáveis!pela!formulação!e!oferta!de!teleconsultorias,!telediagnósticos!e!Segunda!Opinião!
Formativa^!e!
IIm! Ponto! de! Telessaúde:! estabelecimentos! de! saúde! a! partir! dos! quais! os! trabalhadores! e!
profissionais!do!SUS!demandam!teleconsultorias!e/ou!telediagnósticos.!
!
Art.!4º!As!Teleconsultorias,!Telediagnósticos!e!Segunda!Opinião!Formativa!serão!respondidas!pelos!
Núcleos!TécnicomCientíficos!com!base!na!melhor!e!na!mais!atualizada!evidência!clínica!e!cientifica!
disponível,!adequada!e!pertinente!ao!contexto!de!origem!da!solicitação,!ressaltando!o!conhecimento!
inerente! à! resolução! do! problema! que! venha! a! contribuir! com! a! educação! permanente! dos!
trabalhadores! e! profissionais,! ampliando! sua! capacidade! e! autonomia! na! resolução! de! casos!
semelhantes.!
!
PARÁGRAFO! ÚNICO.! O! prazo! regular! para! envio! da! resposta! à! Teleconsultoria! Assíncrona!!
dependerá!dos!protocolos!estabelecidos!por!cada!Núcleo!Técnicomcientífico!em!comum!acordo!com!o!
Comitê!Gestor!Estadual!do!respectivo!estado,!não!devendo!exceder!!o!prazo!máximo!de!72h!
!!!!
DA%ESTRUTURA%E%FUNCIONAMENTO%
!
Art.!5º!O!Programa!é!estruturado!em:!
Im!Coordenação!Nacional!–!exercida!pelo!Ministério!da!Saúde!por!meio!da!Secretaria!de!Gestão!do!
Trabalho!e!Educação!na!Saúde!(SGTES/MS)!e!da!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde!(SAS/MS),!a!quem!
compete:!

a)! monitorar!a!implementação!e!o!funcionamento!do!Programa^!!
b)! avaliar!e!zelar!pelo!alcance!dos!objetivos!e!metas!do!Programa^!
c)! manter! a! Biblioteca! Virtual! Telessaúde! Brasil! (www.telessaudebrasil.org.br)! como!

referência!e!identidade!do!Programa^!!!!!
d)! disponibilizar!!as!diretrizes!para!a!operacionalização!do!Programa!!e!métricas!nacionais!de!

avaliação!do!Programa!Nacional!de!Telessaude!!Brasil!Redes!
e)! definir!os!padrões! tecnológicos! (interoperabilidade,!conteúdo!e!segurança)!que!permitirão!a!

troca!de!!informação!entre!os!diferentes!!sistemas!de!!informação!do!SUS,!incluindo!o!cartão!!
SUS,! CNES! e! complexos! regulatórios! com! ! os! ! sistemas! de! informação! que! viabilizam! ! a!
operação!do!Programa!de!Telessaude.!

f)! definir! o! conjunto! de! dados! que! fará! parte! do! registro! eletrônico! de! saúde! a! partir! das!
teleconsultorias! realizadas,! visando! à! implementação! de! um! Registro! Eletrônico! de! Saúde!
(RES)!nacional!e!longitudinal!conforme!Portaria!MS/GM!n!2.073,!de!31!de!agosto!de!2011,!
!

II! –!Coordenação!Estadual! ,! exercida! pela!SES! ou! por! outra! instância! integrante! do! comitê! gestor!
estadual,!aprovada!na!CIB,!com!as!seguintes!competências:!
a)! Coordenar!em!âmbito!estadual!as!ações!do!Programa^!!
b)! !Promover!a!articulação!entre!as!instâncias!de!gestão!do!SUS!e!demais!integrantes!e,!
c)! !Criar!condições!necessárias!de!inframestrutura!e!gestão!visando!garantir!o!funcionamento!do!

Programa,!!
!

III!Comitê!Gestor!Estadual,!vinculado!a!CIB–!composto!por:!!
!
a)!1!(um)!representante!da!Secretaria!Estadual!de!Saúde^!
b)!1!(um)!Representante!da!Comissão!de!Integração!Ensino!Serviço!(CIES)^!
c)!2(dois!)!representantes!do!Conselho!de!Secretários!Municipais!de!Saúde!(COSEMS)^!
d)!1!representante!dos!Coordenadores!de!Núcleos!TécnicomCientíficos!no!estado^!
e)!1!representante!das!Escolas!Técnicas!do!SUS!no!estado^!
f)!1!(um)!representante!de!cada!município!participante!do!programa.!
§1! Poderão! ser! indicadas! outras! representações! para! compor! o! Comitê! Gestor! Estadual! e! sua!
constituição!e!composição!deverão!ser!pactuadas!no!Comissão!Intergestores!Bipartite!(CIB).!
!
São!atribuições!do!Comitê!Gestor!Estadual:!
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a)! articular! com! as! instâncias! de! gestão! estadual,! municipal! e! instituições! de! ensino^!!
!
b)! integrar! a! rede! colaborativa! entre! os! Pontos! e! Núcleos! Estaduais! de! Telessaúde! em! âmbito!
regional!e!nacional^!
!
§2°! O! Comitê! Gestor! Estadual! deverá! elaborar! um! Projeto! para! implementação! do! Programa! no!
respectivo! Estado,! contendo! Plano! de! Trabalho! o! qual! deverá! ser! pactuado! na! CIB! e! enviado! a!
Coordenação! Nacional! do! Programa! ,! contendo! o! ! Plano! Operativo! Anual! com! as! seguintes!
informações,:!
a)!definição!das!metas!físicas!das!unidades,!dos!atendimentos!e!dos!serviços!de!apoio!diagnóstico!e!
terapêutico,!com!os!seus!quantitativos!e!fluxos^!!
b)!definição!das!metas!de!qualidade!e!métricas!de!avaliação!(indicadores)^!e,!
c)!descrição!das!atividades!de!aprimoramento!e!aperfeiçoamento!da!gestão.!!
!
§3°!A!Coordenação!Nacional!fará!a!análise!e!!as!readequações!técnicas!necessárias!do!projeto,!de!
acordo!com!as!diretrizes!nacionais!do!programa!e!disponibilidade!orçamentária.!!
!
§4°O!relatório!anual!das!atividades!deverá!demonstrar!o!alcance!das!metas!estabelecidas!no!Plano!
Operativo! e,! em! caso! de! não! alcance,! a! justificativa! e! as! medidas! de! saneamento! que! foram!
adotadas.!!
!
IIIm! Art!Núcleo!TécnicomCientífico!de!Telessaúde!têm!as!seguintes!atribuições:!
a)! responsabilizarmse! pela! oferta! de! Teleconsultoria! e! da! Segunda! Opinião! Formativa^!!
b)! responsabilizarmse! pela! oferta! do! serviço! de! telediagnóstico! suprindo! necessidades! específicas!
onde!há!vazio!assistencial^!
c)! compor! e! manter! um! corpo! clínico! de! especialistas! de! referência^!
d)! oferecer! formação! permanente! aos! profissionais! de! saúde! em! Tecnologias! da! Informação^!
e)!promover!e!apoiar!a!formação!de!teleconsultores!no!âmbito!do!Programa^!e!
f)! atualizar! as! informações! e! inserir! dados! no! sistema! nacional! de! informações! do!Programa!
junto!ao!Ministério!da!Saúde,!devendo!apresentar!um!relatório!anual!!de!atividades,!que!comprove!o!
alcance! das! metas! previstas! no! Plano! de! Trabalho.g)Garantir! a! adequação! aos! ! padrões! de!
interoperabilidade!propostos!pelo!!Programa!Nacional!Telessaúde!Brasil!Rede!!
!
IV! m!ao!gestor!municipal!de!municípios!que! integram!o!Programa!Nacional!Telessaúde!Brasil!Rede!
compete:!

a)! comprometermse! com! a! implementação,! monitoramento! e! avaliação! do! Programa! no! seu!
respectivo! município,! em! articulação! com! o! Comitê! Gestor! Estadual! e! com! a! respectiva!
instância!intermunicipal,!no!caso!do!Telessaúde!Redes!Atenção!Básica^!!

b)! b)!promover!a! integração!dos!profissionais!de!saúde!com!as!ações!do!Programa!de!acordo!
com!a!cargamhorária,!com!base!na!legislação!vigente^!e!

c)! responsabilizarmse! pela! disponibilização! de! conectividade,! preferencialmente! de! alta!
velocidade.!

%
DA% INCLUSÃO% DO% PROGRAMA% NACIONAL% TELESSAÚDE% BRASIL% REDES% NO% SISTEMA% DE%
CADASTRO%NACIONAL%DE%ESTABELECIMENTOS%DE%SAÚDE%(SCNES).%
!
Art.!8º!Incluir!na!Tabela!de!Estabelecimentos!do!SCNES,!o!tipo!de!estabelecimento!75!TELESSAÚDE!
e!seus!subtipos!definidos!na!tabela!a!seguir:!
!

CÓD.%
TIPO%DE%

ESTABELECIME
NTO%

CÓD.% SUBTIPOS%

75! TELESSAÚDE! 75.1! NÚCLEO! TÉCNICOmCIENTÍFICO! DO! PROGRAMA! NACIONAL!!TELESSAÚDE!BRASIL!REDES!
75.2! UNIDADE!DE!TELESSAÚDE!!

!
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§1º!Entendemse!por! tipo!de!estabelecimento!TELESSAÚDE!o!estabelecimento!autônomo!que!utiliza!
as!tecnologias!de!informação!e!comunicação!para!realizar!assistência!e!educação!em!saúde!através!
de!distâncias!geográficas!e!temporais.!
!
§2º! Entendemse! por! subtipo! de! estabelecimento:! NÚCLEO! TÉCNICOmCIENTÍFICO! ! TELESSAÚDE!
BRASIL!REDES!instituições!integrantes!do!Programa!Nacional!Telessaúde!Brasil!Redes!do!Ministério!
da!Saúde,!que!oferecem!Teleconsultoria!e!Segunda!Opinião!Formativa!com!o!objetivo!de!qualificar,!
ampliar!e!fortalecer!o!Sistema!Único!de!Saúde!(SUS).!
!
§3º! Entendemse! por! subtipo! de! estabelecimento:! UNIDADE! DE! TELESSAÚDE! o! estabelecimento!
autônomo! que! utiliza! as! tecnologias! de! informação! e! comunicação! para! realizar! serviços! de!
Teleconsultoria! e! de! Apoio! ao! Diagnóstico! por! meio! de! distâncias! geográficas! e! temporal! em!
estabelecimentos! que! não! estão! vinculadas! ao! Programa! Nacional! Telessaúde! Brasil! Redes,!
Ministério!da!Saúde.!
!
Art!9º! Incluir!na!Tabela!de!Serviços!Especializados!do!SCNES,!os!serviços/classificações!definidos!
na!tabela!a!seguir:%
!
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COD$
SERV$

DESCRICAO$
DO$SERVIÇO$

COD$
CLASS$

DESCRIÇÃO$DA$
CLASSIFICAÇÃO$ GRUPO$ CBO$ Descrição$

159$ TELECONSULTORIA$

001$ TELECONSULTORIA$
$ASSÍNCRONA$

1$

2251*$
$
2252*$
$
$
2253*$

Médicos$clínicos$
$
Médicos$ em$ especialidades$
cirúrgicas$$
$
Médicos$ em$ medicina$
diagnóstica$e$terapêutica$

2$ 2232*$$Cirurgião$dentista$
3$ 2234*$ Farmacêutico$
4$ 2516*$ Assistente$social$
5$ 2235*$ Enfermeiro$$
6$ 2236*$ Prof.$Fisioterapia$e$afins$
7$ 2237*$ Nutricionista$
8$ 2238*$ Fonoaudiólogo$
9$ 2515*$ Psicólogos$e$psicanalistas$

002$ TELECONSULTORIA$SÍNCRONA$

1$

2251*$
$
2252*$
$
2253*$

Médicos$clínicos$
$
Médicos$ em$ especialidades$
cirúrgicas$$
$
Médicos$ em$ medicina$
diagnóstica$e$terapêutica$

2$ 2232*$ Cirurgião$dentista$
3$ 2234$*$Farmacêutico$
4$ 2516*$ Assistente$social$
5$ $2235*$Enfermeiros$
6$ 2236*$ Prof.$Fisioterapia$e$afins$
7$ 2237*$ Nutricionista$
8$ 2238*$ Fonoaudiólogo$
9$ 2515*$ Psicólogos$e$psicanalistas$

003$ SEGUNDA$OPINIÃO$FORMATIVA$

1$

2251*$
$
2252*$
$
$
2253*$

Médicos$clínicos$
$
Médicos$ em$ especialidades$
cirúrgicas$$
$
Médicos$ em$ medicina$
diagnóstica$e$terapêutica$

2$ 2232*$ Cirurgião$dentista$
3$ 2234$*$Farmacêutico$
4$ 2516*$ Assistente$social$
5$ $2235*$Enfermeiros$$
6$ 2236*$ Prof.$Fisioterapia$e$afins$
7$ 2237*$ Nutricionista$
8$ 2238*$ Fonoaudiólogo$
9$ 2515*$ Psicólogos$e$psicanalistas$

160$ APOIO$ DIAGNÓSTICO$ POR$ IMAGEM$ POR$
TELESSAUDE$

001$ ULTRAXSONOGRAFIA$ POR$
TELEMEDICINA$

1$ 2253X
20$

$Médico$ em$ radiologia$ e$
diagnóstico$por$imagem$$

2$ 2252X
50$

Médico$ ginecologista$ e$
obstetra$

3$ 2251X
20$ Médico$cardiologista$

4$ 2251X
65$ Médico$gastroenterologista$

5$ 2252X
65$

Médico$ oftalmologista$ X$
cirurgião$oftalmológico$

002$
TOMOGRAFIA$
COMPUTADORIZADA$ POR$
TELEMEDICINA$

1$ 2253X
20$

Médico$ em$ radiologia$ e$
diagnóstico$por$imagem$

003$ RESSONÂNCIA$ MAGNÉTICA$ POR$
TELEMEDICINA$ 1$ 2253X

20$
Médico$ em$ radiologia$ e$
diagnóstico$por$imagem$$

004$ RADIOLOGIA$ INTERVENCIONISTA$
POR$TELEMEDICINA$ 1$ 2253X

20$
Médico$ em$ radiologia$ e$
diagnóstico$por$imagem$$

005$ MAMOGRAFIA$ 1$ 2253X
20$

Médico$ em$ radiologia$ e$
diagnóstico$por$imagem$$

006$ MAMOGRAFIA$ POR$
TELEMEDICINA$ 1$ 2253X

20$
Médico$ em$ radiologia$ e$
diagnóstico$por$imagem$$

161$ APOIO$ DIAGNÓSTICO$ POR$ MÉTODOS$
GRÁFICOS/$DINÂMICOS$POR$TELESSAÚDE$$ 001$ TESTE$ HOLTER$ POR$

TELEMEDICINA$ 1$ 2251X
20$ Médico$cardiologista$
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*!!Qualquer!CBO!dentro!desta!família!de!CBO!
Art.!8º!Criar!o!campo!denominado! “Vinculação!dos!Núcleos! !TécnicomCientíficos! !Telessaúde!Brasil!
Redes!aos!Pontos!de!Telessaúde”!no!MÓDULO!BÁSICO!do!SCNES.!
§1º! Os! Núcleos! TécnicomCientíficos! do! Telessaúde! Brasil! Redes! deverão! informar! os! respectivos!
códigos!CNES!dos!estabelecimentos!de!saúde!onde!existem!PONTOS!DE!TELESSAÚDE.!
§2º!Até!a!competência!xxxxxx!de!2011,!o!SCNES!deverá!ser!adequado!para!permitir!a!inclusão!desta!
informação.!
Art.!9°!Caberá!ao!Departamento!de!Regulação,!Avaliação!e!Controle!de!Sistemas!(DRAC/SAS/MS),!
por! meio! da! CoordenaçãomGeral! dos! Sistemas! de! Informação! (CGSI),! adotar! as! providências!
necessárias! junto! ao! Departamento! de! Informática! do! SUS! (DATASUS/SGEP/MS),! para! o!
cumprimento!do!disposto!nesta!Portaria.!
Art.!10º!Cabe!ao!Ministério!da!Saúde!financiar!a!fase!inicial!da!implementação!da!etapa!de!expansão!
dos! novos!Núcleos! TécnicomCientíficos! de! Telessaúde! e! oferecer! cooperação! técnica,! reservado! o!
direito!de!suspender!os!repasses!de!recursos!e!a!cooperação!diante!do!não!cumprimento!do!disposto!
nesta!Portaria!e!do!não!alcance!das!metas!estabelecidas!no!Plano!de!Trabalho.!!

Parágrafo! único.! Uma! vez! implementado! o! Programa! Nacional! Telessaúde! Brasil! Redes! no!
Estado,! será! responsabilidade! das! três! esferas! de! governo! garantir! a! sustentabilidade! técnicom
financeira!do!Programa.!
Art.!11.!Fica!revogada!a!Portaria!nº!402/GM/MS,!de!24!de!fevereiro!de!2010.!
Art.!12.!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!

%
ALEXANDRE%ROCHA%SANTOS%PADILHA!

!
%


