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Telemedicina



Telemedicina
É uma área da telessaúde, que de forma remota, permite a interpretação 

de exames e a emissão de laudos médicos a distância, apoiada em 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

A Resolução CFM nº 1.643/2002, e posteriores, define que essa 

especialidade representa o exercício da medicina através da utilização de 

metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o 

objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a importância dessa 

área médica, em especial para casos em que a distância e a mobilidade 

urbana é um fator crítico para a oferta de serviços ligados à saúde.

Seja no Brasil ou no mundo, a telemedicina é uma área que tem rompido 

barreiras, eliminando distâncias geográficas e conectando especialistas a 

outros profissionais de saúde, gestores e pacientes.



Funcionalidades
Agendamento, via mobile, pelo paciente, diretamente na agenda do médico;

Consulta, orientação e encaminhamento do paciente realizada a distância com o auxílio da tecnologia;

Monitoramento à distância de parâmetros de saúde e/ou doenças;

Avaliação prévia, com aplicação de protocolos, para pandemias e outras doenças crônicas e 

atendimento de seguimento;

Conversa/comunicação  entre multiprofissionais para avaliação de conduta médica e evolução do 

paciente;

Emissão de receituário eletrônico, com assinatura eletrônica através de certificado digital;

Gravação do áudio/vídeo, com armazenamento em nuvem, registrando o início e fim do atendimento e 

posterior armazenamento no Prontuário Eletrônico do Paciente, assinado digitalmente pelo médico;

Todos os processos sistêmicos estão dentro das normas estabelecidas pelo ANS, ANVISA e CFM.





Recebimento da 
Receita via Mobile

Compra do Medicamento 
na Farmácia



Armazenamento de todo o processo em Nuvem, 

com as melhores práticas de segurança.



• SSL/TLS 

• Autenticação LDAP

• Nuvem Privada/Híbrida

• Browser / Sem Aplicativo 

• Sistema Operacional 

• Qualquer Device

• Câmera/Áudio

• Chat 

• Recursos Visuais

Arquitetura

Segurança

Funcionalidade



• Lei Federal N° 13989/2020

• Portaria MS - N°467/2020

• Portaria MS -  N° 2546/11

•  Versão TISS - 04/2020 para 

Telessaúde

LEGISLAÇÃO, RESOLUÇÕES E PORTARIAS

• Ofício CFM - N° 1756/2020

• Resolução CFM - N°1821/07  

• Resolução CFM - N°1643/2002

• Resolução CFP - N°011/12



Obrigado!


