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RESUMO

VALENTE, Sílvio Eduardo. Aspectos regulatórios da telemedicina no Brasil:
repercussões sobre a responsabilidade das equipes de saúde. 2018. 254 páginas.
Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

A telemedicina consiste na atuação de um médico ou de uma equipe de saúde à
distância, utilizando alguma tecnologia de comunicação. É muito útil para o provimento
de saúde a populações desassistidas, bem como para a comunicação de equipes de saúde
generalistas com equipes ou médicos especialistas, e também para treinamento e
atualização de profissionais de saúde por meio virtual. Vem no bojo do progresso
tecnológico no envio de dados, arquivos e imagens, proporcionado pela moderna
informática e pelos avanços nos meios de comunicação. Por conta destas características,
sua utilização tem sido crescente em todo o mundo, e no Brasil já se percebem grandes
passos em relação à popularização desta ferramenta médica. Sua regulação, entretanto,
ainda é insuficiente em nosso meio, o que pode repercutir em desafios jurídicos e éticos
na aferição de responsabilidades das equipes de saúde que atuam nessa seara. O objetivo
deste trabalho é apontar a necessidade de normatização na atuação da telemedicina,
norteada de preferência pelas sociedades de especialidades médicas, e sob a tutela dos
conselhos profissionais das áreas de saúde, em especial o Conselho Federal de
Medicina. Apenas por meio da adequada regulação poderá a telemedicina aflorar como
um importante meio de promoção e manutenção da saúde, sempre preservando a
autonomia e a privacidade do paciente.

Palavras-chave:

Telemedicina.

Telessaúde.

Regulação

da

telemedicina.

Responsabilidade médica.
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ABSTRACT

VALENTE, Sílvio Eduardo. Regulatory aspects of telemedicine in Brazil:
repercussions on the responsibility of health teams. 2018. 254 pages. Doctorate. Faculty
of Law, University of São Paulo, São Paulo.

Telemedicine consists of a doctor's performance or of a team of health at a
distance, using some communication technology. It is very useful for the provision of
health to non-assisted populations, as well as for the communication of teams of health
generalists with specialized teams or doctors, and also for training of professionals in
health updating by means of virtual media. It comes together with the technological
progress in the sending of data, files and images, proportionated by the modern
computer science and by the progress in the communication means. Due to these
characteristics, its use has been growing all over the world, and in Brazil it has being
noticed great steps in relation to the popularization of this medical tool. Its regulation,
however, is still insufficient in our country, which can rebound in juridical and ethical
challenges in the gauging of responsibilities of the teams of health that act in that
field. The objective of this work is to point the necessity of regulation in the
performance of the telemedicine, oriented preferably by the societies of medical
specialties, and under the supervision of the councils of the areas of health, especially
the Federal Council of Medicine. Only through the appropriate regulation telemedicine
could be able to occupy the space as an important tool of promotion and maintenance of
the health, preserving the autonomy and the patient's privacy.

Key-words: Telemedicine.
responsibility.

Telehealth.

Regulation

of

telemedicine.

Medical
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SINTESI

VALENTE, Sílvio Eduardo. Aspetti normativi della telemedicina in Brasile:
ripercussioni su la responsabilità delle squadre di salute. 2018. 254 pagine. Dottorato.
Facoltà di Legge, Università di São Paulo, São Paulo.

La telemedicina consiste della recitazione di un dottore o di una squadra
sanitaria alla distanza, usando della tecnologia di comunicazione. È molto utile per la
fornitura di salute a popolazioni incustodite, per la comunicazione di squadre di
generalisti di salute con squadre o dottori sperti, e anche per fare la formazione e
aggiornamento dei professionali di salute attraverso ambiente virtuale. Entra nella
rilevanza del progresso tecnologico nei spedire di dati, archivi ed immagini,
proporzionato per la scienza di computer moderna e per il progresso nella tecnologia di
comunicazione. A causa di queste caratteristiche, il suo uso cresce in tutto il mondo, ed
in Brasile già sono notati grandi passi in relazione alla popolarizzazione di questo
attrezzo medico. Tuttavia, la sua regolamentazione ancora è insufficiente in Brasile,
quindi può risultare in sfide giuridiche ed etiche nella taratura delle responsabilità delle
squadre di salute che lavorano in questa area di attività. L'obiettivo di questo studio è
indicare la necessità di regolamentazione della telemedicina, orientata preferibilmente
dalle società delle specialità mediche e sotto la protezione dei pezzi professionali dei
consigli delle aree di salute, specialmente il Consiglio Federale di Medicina. Solo
attraverso la regolamentazione adatta sarà capace al telemedicina di affiorare come
un’importante modo di promozione e manutenzione della salute, preservando
l'autonomia e la vita privata dei pazienti.

Parole: Telemedicina. Telesalute. Regolazzione della telemedicina. Responsabilità
medica.
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“Você não sente nem vê,
Mas eu não posso deixar de dizer,
meu amigo,
Que uma nova mudança, em breve,
vai acontecer,
E o que há algum tempo era novo,
jovem,
Hoje é antigo,
E precisamos todos, rejuvenescer...”

Elis Regina, “Velha roupa colorida”
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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO

A telemedicina tem se cristalizado como uma nova ferramenta diagnóstica e
terapêutica a nível mundial. Ao se inserir como uma jovem fronteira dentro da essência
crescentemente tecnológica da arte médica moderna, a telemedicina, que pode ser
definida de forma sintética como os meios de acesso remoto ou virtual à medicina, vai
ocupando um espaço crescente e irreversível nos cuidados à saúde.
O aparato telemédico surgiu como instrumento de acesso à medicina para
pacientes situados em lugares desprovidos de equipes médicas especializadas. Nesse
sentido, o provimento de tratamentos pode ocorrer via envio de dados diagnósticos
(imagenológicos, por exemplo) utilizando aparatos muito mais simples e baratos do que
o acesso “in loco” ao maquinário diagnóstico, este muito mais caro e requerendo
pessoal especializado. Também há a possibilidade de médicos generalistas enviarem
dados clínicos e laboratoriais para que especialistas situados em grandes centros
orientem os médicos locais quanto à melhor conduta terapêutica. Desenvolve-se mesmo
a atuação cada vez mais direta de médicos situados em hospitais especializados, para
atuarem em procedimentos terapêuticos de pacientes distantes, por meio da cirurgia
robótica. O acesso ao profissional médico por meio de aplicativos de telefonia móvel
também se insere no contexto da telemedicina. Por fim, a telemedicina tem se revelado
um eficiente método de treinamento para aperfeiçoamento de equipes médicas que não
podem se deslocar para ensino presencial, particularmente na aquisição de “expertise”
para procedimentos invasivos, e também na atualização médica em geral.
Interessa a este estudo a abordagem dos avanços da telemedicina sob o aspecto
legal e regulatório, sendo a tecnologia o pano de fundo para que a partir daí se aborde a
normatização destes métodos, tema ainda quase silente em nosso meio. Da questão da
normatização configura-se a atribuição de responsabilidades dos atores envolvidos nas
equipes de saúde, nas esferas ético-disciplinar, cível e penal. Assim, os limites desta
pesquisa serão desenhados pelos próprios liames da atuação do Direito em face das
novas tecnologias médicas.
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Todas estes recentes aparatos terapêuticos, frutos do enorme avanço tecnológico
da informática nos últimos anos, tem representado uma quebra de paradigma em relação
à tradicional forma de abordar o paciente e sua patologia.
Na forma clássica e ainda prevalente de assistência médica, o paciente passa por
uma consulta com o médico ou profissional de saúde, relata diretamente sua queixa, é
submetido à anamnese, ao exame físico e eventualmente a exames complementares. Daí
nasce uma hipótese diagnóstica que servirá de substrato para a estratégia terapêutica a
ser empregada, respeitado o princípio da autonomia do paciente.
A telemedicina, por sua vez, introduz um filtro na relação médico-paciente, na
medida em que insere um equipamento virtual-tecnológico no sistema. Se isso pode ser
um facilitador, e muitas vezes o é, visto por outro ângulo pode criar um novo entrave na
já complexa questão da responsabilidade das equipes de saúde. Ou seja, na medida em
que a máquina permeia a relação entre paciente e profissional de saúde, em caso de uma
eventual atribuição de erro médico, há que se levar em consideração uma nova variável,
ainda pouco estudada, na atribuição de responsabilidades. Mais ainda quando o espaço
virtual serve de carreador para a inserção de outras equipes ou outros profissionais na
opinião médica, tanto no plano diagnóstico quanto no terapêutico.
Some-se a isso a carência de normatização neste cenário, eis que a
responsabilidade das equipes de saúde hoje é norteada, tanto no plano legal como no
ético, com fulcro nos métodos tradicionais de relação médico-paciente.
Nessa linha, surge a necessidade de um estudo doutrinário sobre o tema, de
forma a dotar o legislador e o julgador de subsídios ao se depararem com o assunto. No
caso da legislação, o afloramento da questão pode estimular a concepção de normas
ético-disciplinares e de legislação comum. E no caso dos julgados, tanto no caso dos
conselheiros em plano ético quanto no dos juízes togados na justiça comum, a
abordagem da questão pode servir como facilitador no surgimento de jurisprudência
bem embasada.
O objetivo do trabalho é, partindo do panorama atual da telemedicina, estudar
suas normas éticas e regulatórias na atualidade, em especial as limitações e
incompletudes normativas, e como se refletem na responsabilidade dos médicos e
equipes de saúde que atuam utilizando esta nova ferramenta.
14

CAPÍTULO II. MÉTODO

Antes de adentrar na análise da regulação da telemedicina, é necessário que
sejam elencados alguns aspectos sobre o funcionamento da medicina à distância, bem
como sua tipologia e seu alcance atual. A telemedicina (ou, de forma conceitualmente
mais abrangente, a telessaúde) abarca vários tipos de interface, indo desde um simples
envio de exame de um paciente para seu médico por meio virtual, até a realização de
uma cirurgia complexa à distância pelo aparato robótico. O entendimento prático, sem
entrar em quesitos demasiadamente técnicos, servirá de esteio para que se compreendam
também as perspectivas futuras da telemedicina.
Com esse referencial, serão dissecados os aspectos regulatórios concernentes ao
método, e também um panorama da situação atual da telemedicina em alguns países
emblemáticos em relação a esta ferramenta. Aqui, abordaremos alguns tópicos de
direito comparado no que diz respeito a nações que já carregam uma notável
experiência no uso da telemedicina, seja porque a utilizam há mais tempo, seja porque
são locais que gozam de um padrão de tecnologia da informação mais avançado. Frisese que no seio deste estudo serão utilizados vários conceitos de direito norte-americano,
não porque a telemedicina seja especialmente avançada por lá, mas sim porque as
questões que envolvem a responsabilidade em telemedicina, em solo estadunidense,
evoluíram bastante em anos recentes, e oferecem farto material ao pesquisador. E
responsabilidade é a essência desta tese.
Na sequência, o texto abordará as questões referentes à ética e à
responsabilidade do médico e da equipe, e conectará estas questões com o uso da
telemedicina, em suas várias nuances e possibilidades.
Por fim, a pesquisa reunirá os dados jurisprudenciais disponíveis, ainda
nascentes, e concluirá com uma análise da regulação disponível, tentando aborda-la
criticamente e com uma visão de futuro.
O cerne desta tese é estudar o estado atual da regulação da telemedicina, ainda
embrionária em nosso meio, e perquirir até que ponto esta normatização pode lançar
reflexos sobre a responsabilidade das equipes médicas que atuam nesta seara.
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As principais fontes de pesquisa utilizadas para a elaboração desta tese foram de
acesso por meio da Internet. Na doutrina, incluem o site vlex.com, especificamente as
plataformas

http://law-articles.vlex.com

e

http://law-journals-books.vlex.com,

disponibilizadas a título de experiência para os alunos da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, por período limitado no ano de 2018, e que foram muito
úteis para estudar as normas estrangeiras da telemedicina. O portal de busca integrada
das bibliotecas da Universidade de São Paulo (www.sibi.usp.br) foi referência frequente
de pesquisa, e dentro da literatura especializada mereceu destaque o periódico
Telemedicine and e-health, do qual o autor se tornou assinante, acessado pelo site
https://home.liebertpub.com/publications/telemedicine-and-e-health/. O sítio de busca
https://books.google.com foi acessado com frequência, bem como o portal PubMed, via
site

do

National

Institute

of

Health/

National

Library

of

Medicine

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Variados outros sites foram acessados ao
sabor de referências que surgiram ao longo da pesquisa. Fora do acesso virtual, foram
consultados livros e artigos disponíveis nas bibliotecas da Faculdade de Medicina da
USP e da Faculdade de Direito da USP, além de algumas obras do acervo pessoal do
autor nas áreas de bioética, direito médico, e responsabilidade civil e penal. Quanto à
legislação, o acesso do inteiro teor das normativas foi feito majoritariamente via sites de
busca google.com.br e google.com. E no tocante a jurisprudência, as decisões da justiça
comum foram pesquisadas por meio dos sites do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal
de Justiça da Bahia. Outros tribunais foram pesquisados, porém até a data de conclusão
deste estudo não havia julgados compatíveis com o objeto de pesquisa da tese. As
sentenças de cunho ético, por sua vez, foram acessadas junto aos sítios do Conselho
Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
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CAPÍTULO III. TELEMEDICINA: CONCEITO E TIPOLOGIA

1. Conceito
Existem várias formas de definir a telemedicina. Pode ser conceituada como um
método para superar limites de tempo e distância, bem como dificuldades de acesso
físico, para o provimento de serviços clínicos e educativos, utilizando para isso a
tecnologia de informação e de comunicação.1
Brown define telemedicina como “o uso de informação eletrônica para
comunicar tecnologias com o fim de prover e dar suporte à assistência à saúde, quando a
distância separa os participantes”.2
O conceito mais abrangente parece ser o da Organização Mundial de Saúde,
segundo a qual telemedicina é “o fornecimento de serviços de saúde, em que a distância
é fator crítico, por profissionais de saúde, utilizando tecnologias de informação e
comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnóstico, tratamento e
prevenção de doenças e lesões, pesquisa e avaliação, e para a educação continuada de
provedores de saúde, tudo no interesse de provimento de saúde aos indivíduos e suas
comunidades”.3
Há quem diferencie telemedicina de telessaúde, reservando a primeira para os
serviços clínicos remotos, e a segunda incluindo também os serviços não clínicos, como
a educação médica continuada à distância, treinamentos e reuniões profissionais
virtuais.4 A mesma autora pontua que a telemedicina “pode ser tão simples como dois

1. KERR K; NORRIS TN. A review of telehealth and its relevance to New Zealand, p. 1.
2. BROWN, N. A brief history of telemedicine. Telemedicine Information Exchange, p. 833.
3. SIMON, Lester. The doctor is in...on your computer. USA Today Magazine, vol. 144, number 2844,
September 2015, p. 2.
Obs: traduções livres do autor da tese.
4. NYE, Sandra G. Telehealth offers advances and challenges.

17

profissionais de saúde discutindo um caso por telefone ou tão sofisticada como a feitura
de uma cirurgia entre localidades em extremos opostos do globo terrestre mediante o
uso de Skype ou outros métodos modernos”.5
Ainda dentro da questão da conceituação, é importante frisar que a telemedicina
caminha pari passu com a inteligência artificial, esta entendida como “área de pesquisa
que utiliza recursos tecnológicos capazes de gerar mecanismos e/ou dispositivos que
consigam reproduzir a capacidade do ser humano de pensar e resolver problemas, ou
seja, de ser racional”.6
Para os fins desta tese, não diferenciaremos telemedicina de telessaúde, dando
preferência ao primeiro termo, consagrado pelo uso, que por isso terá um sentido mais
abrangente, englobando as táticas de assistência à saúde e também a tele-educação em
saúde.

5. NYE, Sandra G. Telehealth offers advances and challenges.
6. portaltelemedicina.com.br/telemedicina-o-que-e-e-como-funciona/
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2. Modalidades da telemedicina

Uma maneira abrangente de classificar a telemedicina é diferenciar a questão da
sincronia. A telemedicina síncrona é a que acontece em tempo real, sendo exemplos a
videoconferência, as ligações telefônicas e a telecirurgia. Por seu turno, a assíncrona
transmite a informação ou arquivo para acesso posterior, mesmo que seja imediatamente
depois, e aqui se incluem SMS, mensagens, e-mails, transmissão de prontuários
eletrônicos.7 A telemedicina síncrona tem a seu favor o fato de que, sendo interativa,
permite uma melhor especificação da situação clínica no mesmo momento. Assim, em
uma teleconsulta, por exemplo, o profissional de saúde pode complementar a anamnese
e daí ter mais subsídios para um adequado diagnóstico e tratamento.8 A telemedicina
assíncrona está em desuso, uma vez que seu emprego se deu predominantemente por
conta das antigas limitações técnicas na transmissão de dados, cujo delay hoje se
encontra praticamente superado, na medida em que avança a rapidez da comunicação
virtual.9
As modalidades da telemedicina, norteadas pelo principal diploma legal
internacional da área (a Declaração de Tel Aviv)10, são definidas desta forma:
1- Teleassistência: quando um médico presta assistência a um paciente que se encontra
em situação de isolamento geográfico, sem assistência presencial de outro médico.
Aplicável a situações de emergência ou excepcionais.
2- Televigilância ou telemonitoramento: refere-se a transmissão de dados vitais
(eletrocardiografia, pressão arterial, etc.) a um médico situado remotamente. A

7. GOGIA, S.B.; MAEDER, A.; MARS, M.; HARTVIGSEN, G.; BASU, A.; ABBOTT, P. Unintended
Consequences of Tele Health and their Possible Solutions – Contribution of the IMIA Working Group on
Telehealth, p. 42.
8. CUYÀS, Francesc Garcia; VÁSQUEZ, Núria; SAN PEDRO, Marc de; HOSPEDALES, Margarita.
Estado actual de la telemedicina: donde estamos y qué nos queda por hacer?, p. 150.
9. Idem.
10. Anexo 1 desta tese.
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instalação da aparelhagem de monitoramento pode ser feita por um paramédico
(enfermeiro, por exemplo), por um leigo ou pelo próprio paciente.
3- Teleconsulta: quando um médico especialista, situado à distância, é consultado por
um paciente, que pode estar ou não com outro médico presencialmente.
3- Opinião médica à distância, de especialista para generalista.
Para fins didáticos, e visando uma classificação mais moderna e funcional, esta
tese abordará o tema levando em consideração as situações possíveis no uso da
telemedicina na prática atual: redes sociais, diagnóstico à distância, terapêutica à
distância, educação médica à distância e aplicativos em medicina.
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2.1. Redes sociais

Ainda que qualquer plataforma de rede social possa transmitir dados ou
informações médicas, incluindo aqui Facebook, Tweeter e Instagram, a principal
modalidade utilizada para este intuito é o WhattsApp. A popularização desta forma de
comunicação alcançou, como seria previsível, a interação entre médico e paciente.
Substituiu, com alguma vantagem, as ligações telefônicas, usadas em passado recente
quando havia necessidade de uma comunicação mais rápida entre paciente e médico.
Permite o envio, com facilidade, de fotos e de laudos de exames laboratoriais e
imagenológicos. Ao mesmo tempo em que parece ser menos “intrusiva” em relação a
um telefonema, pois a mensagem pode ser aberta e lida em momento conveniente, a
plataforma carrega um sentido de disponibilização permanente do médico, que nem
sempre convém em uma relação profissional.
Além disso, o emissor da mensagem pode monitorar em que tempo o receptor
leu seu enunciado, o que, na prática, pode trazer uma possibilidade de responsabilização
deletéria, para o médico, em certas situações clínicas. Pode haver, por exemplo,
alegação de negligência (termo a ser trabalhado mais adiante neste estudo), no caso de
uma situação de urgência ou com necessidade de intervenção premente por parte do
profissional de saúde.
Ainda que não haja, por ora, resolução ético-disciplinar mais taxativa a respeito,
o Conselho Federal de Medicina se posicionou em relação a esta forma de comunicação
entre médico e paciente por meio do Parecer CFM nº 14/2017.11 No documento, está
enunciada a permissão para o uso da plataforma entre médico e paciente, ou entre
médicos, desde que resguardado o sigilo das informações. Ressalta-se no parecer a
vedação ao uso das informações em grupos recreativos, mesmo que só de médicos, além
de frisar que a consulta pela rede social não substitui a consulta presencial, devendo ter
um cunho de orientação.12

11. Anexo 16 desta tese.
12. Idem, Conclusão
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2.2. Diagnóstico à distância

Há várias situações possíveis para o emprego da telemedicina com finalidades
diagnósticas. O envio de dados clínicos à distância, com os modernos recursos da
Internet atual, é perfeitamente factível. Talvez o maior desafio seja tornar o sistema de
telemonitoramento, que é uma das formas de fazer diagnósticos de forma remota, mais
simples e amigável para o paciente. A ideia é que este não dependa de pessoal técnico
para transmitir os dados,
Um exemplo de programa adaptável a telefones celulares foi testado nos Estados
Unidos, no estado da Flórida. O programa, que utiliza uma plataforma de fácil uso para
o paciente, é empregado para o monitoramento de pacientes com insuficiência cardíaca,
Ao paciente, basta inserir os dados de seu peso diário e sintomas para que a equipe
cardiológica que o assiste possa tomar condutas.13 No Brasil, existem sistemas de
monitoramento à distância, voltados principalmente para idosos, desde o ano 2010.
Neles, são checados dados vitais como peso, pressão arterial e índice glicêmico, com
transmissão direta dos dados por um portal da internet.14
O envio de imagens e arquivos digitais tem se expandido muito, particularmente
nas especialidades da radiologia, patologia, dermatologia e oftalmologia,15 talvez
porque estas áreas não dependam tanto do exame físico para a elucidação diagnóstica,
podendo se valer da análise de imagens cuja resolução cada vez maior permite a plena
transmissão e análise por via virtual.

13. DANG, Stuti; KARANAM, Chandona; GÓMES-OROZCO, Carlos; GÓMES-MARIN, Orlando.
Mobile phone intervention for heart failure in a minority urban county hospital population: usability and
patients perspectives, p. 544-548.
14. Revista Isto É, 28/01/2011.
15. LACKTMAN, Nathaniel; FERRANTE, Thomas B. Arkansas new proposed rules allow telemedicine
exams, p. 2.
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2.3. Terapêutica à distância

O tratamento médico à distância encontra boa parte de sua vocação, atualmente,
no atendimento de comunidades situadas em locais de difícil acesso. Há experiências
bem sucedidas neste ramo, inclusive em solo brasileiro, sob os auspícios do SUS.16
Mas não se limita só a isso. Há uma gama muito grande de situações nas quais se
podem abranger as terapêuticas à distância, indo desde um simples aconselhamento
médico por meio virtual, até uma cirurgia complexa realizada com o auxílio da internet
de alta velocidade acoplada a um robô cirurgião. Esmiuçando a utilidade desta
ferramenta, a telemedicina pode ser utilizada para, por exemplo: diagnosticar a tratar
acidentes vasculares cerebrais; monitorar pacientes em Unidades de Terapia Intensiva
com deficiência de pessoal médico ou paramédico; auxiliar a reabilitação doméstica de
pacientes; monitorar dados de patologias cardiovasculares e diabetes; estabelecer
contato com especialistas para conduta adequada.17
As possibilidades da telemedicina, no que tange à terapêutica, já são variadas e
tendem a crescer à medida que se aperfeiçoa o alcance tecnológico e o treinamento das
equipes. O corpo desta tese evocará este tipo de emprego da telemedicina, até porque é
ele que mais diz respeito ao cerne deste estudo: a responsabilidade médica em face da
utilização da telemedicina como aparato terapêutico

16. MACHADO, Felipe Salles Neves et al. Utilização da telemedicina como estratégia de promoção de
saúde em comunidades ribeirinhas da Amazônia: experiência de trabalho interdisciplinar, integrando as
diretrizes do SUS.
17. EASTWOOD, Brian. 10 ways telemedicine is changing healthcare IT.
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2.4. Educação médica à distância

Talvez uma das áreas em que a telemedicina esteja mais cristalizada seja sua
vertente relativa à educação e atualização médica. Ao facilitar o acesso à informação
por parte de profissionais da área da saúde, a telemedicina presta um serviço de enorme
valia, que acaba revertendo, por óbvio, em melhora na qualidade da saúde para os
pacientes assistidos por estas equipes.
Felizmente o Brasil já acumula certa expertise nesta seara, cabendo aqui um
breve histórico. Sob fomento do CNPq/Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2005,
um consórcio liderado pela Faculdade de Medicina da USP abarcou a interação com
vários centros universitários nacionais, em um projeto denominado “Estação Digital
Médica”.18 Em 2007, a partir de um projeto piloto anterior (Projeto de Telemática e
Telemedicina em apoio à atenção primária à saúde no Brasil), nove universidades
começaram a implanta-lo em seus estados, culminando no atual Programa Nacional
Telessaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde, “com focos em atenção primária,
telemergência, telediagnóstico e teleducação”.19 Especificamente em relação à educação
médica, em 2010 surge o Unasus, consistindo de “uma rede colaborativa de instituições
de ensino superior, com a criação de um acervo de recursos educacionais em saúde”.20
Também em termos mundiais, a teleducação parece ser uma das grandes
conquistas da telemedicina. É evidente que se torna muito interessante interligar, por
exemplo, centros acadêmicos de ponta com hospitais rurais, com rapidez e baixo
custo.21

18. WEN, Chao Lung. Telemedicina e telessaúde no SUS.
19. Idem
20. Idem
21. ZOLLO, Susan A.; KIENZLE, Michael G.; HENSHAW, Zak; CRIST, Louis G.; WAKEFIELD,
Douglas S. Tele-Education in a Telemedicine Environment: Implications for Rural Health Care and
Academic Medical Centers.
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2.5. Aplicativos

Os aplicativos, ou apps, tem se desenvolvido rapidamente no mundo virtual em
geral, tendo como escopo, muitas vezes, a facilitação de atividades rotineiras.
No caso da telemedicina, no Brasil há em vigor apenas uma norma do Conselho
Federal de Medicina, a Resolução CFM nº 2178/2017.22 Seu enunciado trata de regular
o agendamento de consultas domiciliares, desde que as empresas prestadoras do serviço
sejam regularmente inscritas junto ao Conselho Regional de Medicina, e que sigam as
normas éticas atinentes a propaganda médica, exaradas pelo Conselho Federal de
Medicina.
Porém o uso dos aplicativos, em nível mundial, está muito adiante disso,
principalmente no que diz respeito às videoconferências em telemedicina. No portal
científico de medicina PubMed, havia relatos de oitenta citações sobre a telemedicina
acoplada a sistemas móveis, como os smartphones e laptops.23
Os aplicativos de videoconferência móveis “permitem consultas entre
provedores de saúde e pacientes de qualquer localidade, mesmo quando em trânsito,
utilizando aparelhos com capacidade de armazenamento de dados, via wifi ou 4G. Os
apps de videoconferência são uma forma de computação na nuvem, onde o software
local do cliente se comunica mediante programas com os servidores que proveem o
serviço.”24 É previsível uma aplicabilidade cada vez maior deste tipo de aplicativo, a
depender da superação de restrições de cunho legal.

22. Anexo 8 desta tese.
23. ZHANG, Kai; LIU, Wei-Li; LOCATIS, Craig; ACKERMAN, Michael. Mobile videoconferencing
apps for telemedicine.
24. Idem.

25

CAPÍTULO

IV.

ASPECTOS

REGULATÓRIOS

DA

TELEMEDICINA

1. Normas internacionais

O primeiro e mais importante documento regulador do uso mundial da
telemedicina data de outubro de 1999. Trata-se do “World Medical Association
Statement on Accountability, Responsibilities and Ethical Guidelines in the Practice of
Telemedicine” (vide íntegra do documento em Anexo 1), conhecido no Brasil como
Declaração de Tel Aviv, uma vez que foi elaborado naquela cidade israelense, na 51ª
Assembleia Geral da Associação Médica Mundial. A telemedicina no final do século
passado dava seus passos iniciais, e a Declaração de Tel Aviv teve o mérito de lançar
luzes sobre questões ético-normativas que davam azo a muitas dúvidas entre
profissionais da saúde e juristas.
A normativa foi também importante ao definir as práticas inseridas no seio da
telemedicina, e diferenciá-las. Deve-se frisar que as normas de cada país nesta temática
devem estar em concordância com o regramento internacional, ainda que haja certa
margem de adaptação nacional nos casos em que a regra internacional é silente.25
Quanto ao teor do documento, importa destacar que, como já citamos, a
Declaração de Tel Aviv classifica os tipos de telemedicina em (vide Anexos, 1, § 5):
1- Teleassistência: feita entre médico e paciente que esteja em local hostil ou distante, é
aplicável em especial em situações de emergência.
2- Telemonitoramento, que consiste na transmissão de dados médicos (ex: aferição de
pressão sanguínea, eletrocardiografia), em tempo real ou não. Aqui há interação entre o
paciente, familiar ou pessoal paramédico, que instala o monitoramento, com o médico

25. SOLOMONIDES, Tony; McCLATCHEY, Richard. From grid to healthgrid – proceedings of
healthgrid 2005, p. 315.
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que está em outra localidade e avalia os dados.
3- Teleconsulta: modalidade em que um paciente consulta diretamente um médico pela
internet.
4- Opinião médica à distância, que envolve um médico que esteja com o paciente e que
pede a opinião de um colega mais experiente em local remoto.
A par dessa classificação tipológica, existe a classificação de Norris (2002),26
que define quatro categorias de telemedicina: teleconsulta, telemonitoramento (similares
à classificação anterior), tele-educação (que envolve educação à distância com o intuito
de fornecer conhecimento médico, cujos bons exemplos são o acesso a bibliotecas
virtuais ligadas a universidades ou a grandes hospitais), e a telecirurgia (com o auxílio
da cirurgia robótica, com o cirurgião à distância, e especialmente útil em
microcirurgia).27
Em termos conceituais, a Declaração de Tel Aviv expressa que “a Telemedicina
é o exercício da Medicina a distância, cujas intervenções, diagnósticos, decisões de
tratamentos e recomendações estão baseadas em dados, documentos e outras
informações transmitidas através de sistemas de telecomunicação.“
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A título de

exemplificação, e sumarizando a tipologia relatada nas linhas anteriores, incluem-se na
definição as consultas via videoconferência, controle remoto de pacientes com doenças
crônicas, a provisão de informação clínica para automonitoramento, e o registro
eletrônico de pacientes para envio virtual. Os dados podem ser transmitidos em
variáveis graus de complexidade e de velocidade, às vezes incluindo sons e imagens, e
podem usar aparelhagem fixa ou móvel.29
Os objetivos da telemedicina foram claramente expostos no documento
internacional firmado em Tel Aviv, que joga luz sobre a utilidade da ferramenta para

26. NORRIS, Anthony Charles. Essentials of telemedicine and telecare, p. 40.
27. LINDENAU-STOCKFISCH, Verena. Lean management in hospitals – principles and key-factors for
successful implementation, p. 26-28.
28. Anexo 1, artigo 1º.
29. FLODGREN, G; RACHAS, A; FARMER, AJ; INZITARI, M; SHEPPERD, S. Interactive
telemedicine: effects on professional practice and health care outcomes (review), p. 6.
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facilitar o concurso de especialistas em locais onde isso não seria possível, sendo esta
talvez a que melhor representa a eficácia do sistema. Além disso, ao transmitir imagens,
diagnósticos e condutas de maneira rápida, promove-se a diminuição de custos, sendo
essa a faceta econômica do método. Há variáveis que podem afetar o resultado esperado
da telemedicina em situações reais, e estas incluem: a severidade da condição clínica, o
histórico clínico do paciente, a função da intervenção (monitoramento de doença
crônica ou método diagnóstico), bem como a qualidade do time que atende o paciente.30
Nesse sentido, e até como forma de coibir potenciais problemas, o documento se
preocupa “com a manutenção dos padrões éticos estabelecidos e com a disseminação da
telemedicina, indicando assim um reconhecimento e um interesse da Associação
Médica Mundial no desenvolvimento da telemedicina.”31 Por certo entende o órgão
regulador que o fomento de liames legais seja o caminho para dirimir problemas de
ordem prática, em face de uma tecnologia nascente.
O segundo diploma legal sobre a telemedicina, também sob os auspícios da
Associação Médica Mundial, foi a Declaração de Nova Delhi, de 2009 (“World Medical
Association: Statement of the Guiding Principles for the Use of Telehealth for the
Provision of Healthcare), disponível no Anexo 2 desta tese. No que concerne à
definição, o documento situa a telessaúde (“telehealth”) como a “utilização de
tecnologia da informação e da comunicação para prover saúde, serviços de saúde e
informação a grandes e pequenas distâncias”. O enunciado admite a prevalência da
telemedicina em grande parte dos países, o que suscita a necessidade de regramento da
utilização do método, com a finalidade de preservar os princípios éticos que devem
nortear a medicina como um todo.
A Declaração de Nova Delhi pontua que a telemedicina abarca “prevenção,
promoção, métodos diagnósticos e tratamento”, ou seja, todos os âmbitos em que o
médico tem um importante papel. Além disso, frisa que ao eliminar distâncias e facilitar
o acesso à saúde mesmo em comunidades remotas, acaba por fomentar a equidade nos
serviços de saúde. Como meta, coloca os programas de “e-Health” das nações no seio
da assistência global à saúde.
30. FLODGREN, G. et al., op. cit., p. 2.
31. EL KHOURI, Sumaia Georges. Telemedicina: análise da sua evolução no Brasil. Dissertação de
Mestrado, Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, 2003, p. 198.
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Nas questões principiológicas, o diploma legal elenca vários compromissos, que
são o cerne de seus enunciados. São estes:
a) dever de cuidado: o médico deve explicitar para o paciente, de forma geral, como
funciona o método da telemedicina, e quais são as responsabilidades de cada
profissional envolvido, não apenas no atendimento que está sendo dado, mas também
no seguimento futuro.
b) comunicação com os pacientes: o médico deve se assegurar que o paciente esteja
basicamente familiarizado com este tipo de atendimento. Da mesma forma, o médico
deve ter um bom domínio da tecnologia envolvida.
c) padrões de prática e qualidade do atendimento clínico: a telemedicina só faz sentido
na medida em que seja eficaz; caso contrário, devem ser oferecidas outras alternativas
terapêuticas para o paciente. Além disso, deve seguir as normativas legais, ainda que
possa e deva haver flexibilidade para modificar o padrão de tratamento de acordo com
as necessidades do caso específico.
d) resultados clínicos: as entidades envolvidas com a telemedicina devem
constantemente monitorar os resultados obtidos, com o intuito de corrigir eventuais
distorções.
e) confidencialidade do paciente: há que se ter uma adequação com as normas que
preservam a confidencialidade dos dados dos pacientes.
f) consentimento informado: deve ser elaborado e assinado previamente ao tratamento,
seguindo os moldes do que se faz na medicina atual de forma geral.
O terceiro e mais recente documento legal sobre este tema, elaborado pela
Associação Médica Mundial, é a Declaração de Moscou, de 2015 (Anexo 3). O texto
trata especificamente das modalidades de telemedicina providas via aparelhagem móvel,
chamadas de “m-Health”. Surge na esteira de necessidade de regulação nessa seara, uma
vez que os equipamentos móveis tomaram um vulto muito grande, nos últimos anos, na
transmissão de dados em geral. Especificamente no envio de arquivos e informações
relacionadas á saúde, a tecnologia trouxe um impulso muito grande para este tipo de
interface. Isto porque os aparelhos celulares, tablets e laptops são leves e facilmente
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transportáveis, indo ao encontro da facilitação para o uso que deve permear a
telemedicina.
A Declaração de Moscou atribui o termo mHealth, ou “mobile health” a
qualquer tipo de provimento de saúde por meio da aparato móvel, incluindo: telefones
móveis, sistemas de monitoramento portátil de pacientes, assistentes pessoais digitais, e
todas as formas de transmissão usadas em conexão com os aparelhos portáteis, como
SMS (“short message services”), aplicativos e o GPS (“global positioning system”).
O documento, logo em seu preâmbulo, ressalta a necessidade de “políticas e
salvaguardas” para o envio e arquivamento dos dados veiculados por esse tipo de
recurso eletrônico. Também pontua a importância da informação e do consentimento
dos pacientes no que tange aos meios utilizados, bem como o objetivo de tornar a
ferramenta acessível a todos. Em relação às utilidades dos meios móveis, elenca as
seguintes: promoção da saúde por meio de aplicativos (monitoramento de ingesta
calórica ou de atividade física, por exemplo); opinião médica a pacientes distantes ou
monitoramento de condições vitais, casos em que se faz necessária especial regulação;
transmissão de dados clínicos entre profissionais de saúde.
Nesse sentido, o diploma legal ressalta que uma avaliação e aconselhamento
médico por meio móvel se diferencia bastante da situação em que o paciente usa um
mero aplicativo para promover sua própria saúde, já que a primeira requer um aparato
ético-técnico e regulatório de uma natureza muito mais forte. Além disso, frisa que esta
tecnologia, por ora, não substitui a precisão e acurácia de uma consulta médica
tradicional, mas que pode ser útil em situações de impossibilidade de acesso a consultas
presenciais.
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2. Normas brasileiras

No Brasil, a regulação da telemedicina se limita às Resoluções do Conselho
Federal de Medicina números 1643/2002, 1821/2007 e 2107/2014. Com o intuito de
fomento e normatização administrativa, há uma Portaria do Ministério da Saúde, de
número 2546/2011.32 Serão todas abordadas em seguida.
Antes destas, entretanto, já em 1997 o Conselho Federal de Medicina emitiu o
Parecer n. 31/1997, em resposta ao Processo-consulta 1738/95, concernente ao
atendimento médico à distância em plataformas da Petrobrás, locadas em alto mar, e
que não disponham da presença física de médicos. O Parecer limita a responsabilidade
do médico que realiza orientação telefônica, uma vez que não conhece o histórico
clínico do paciente e nem realiza seu exame físico. Ou seja, sua responsabilidade é
“relacionada direta e dependentemente às informações que obtém por leigos com
treinamento parcial e deve servir somente como assessor técnico da situação de
exceção.”33. Esse parecer foi a ponta de lança, em território nacional, da regulação
atinente à telemedicina.
A Resolução CFM 1643/2002 “define e disciplina a prestação de serviços
através da telemedicina”.34 Condiciona a telemedicina como contribuição à relação
médico-paciente, e para isso atribui como fundamental o consentimento esclarecido do
paciente em relação a essa ferramenta médica. Preserva a independência do médico em
face do uso, ou não, do método, e delimita as responsabilidades do médico que atua
presencialmente e daquele que atua à distância, tendo como esteio legal a Convenção de
Tel-Aviv. Em seu artigo 4, delimita a “responsabilidade profissional do atendimento
cabe ao médico assistente do paciente. Os demais envolvidos responderão

32. HADDAD, Ana Estela; SILVA, Deise Garrido da; MONTEIRO, Alexandra; GUEDES, Tamara;
FIGUEIREDO, Alexandre Medeiros. Follow up of the legislation advancement along the implementation
of the Brazilian telehealth programmes, p. 3.
33. vide Anexo 3, Conclusões, item 5.
34. Anexo 4.
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solidariamente na proporção em que contribuírem por eventual dano ao mesmo.”35,
enunciado que será de importância em face do tema desta tese.
Quanto à Resolução CFM 1821/2007, seu escopo é regular o arquivamento
eletrônico do prontuário médico, fundamental para operacionalizar a telemedicina.
Nesse sentido, detalha a certificação exigida para arquivo e transmissão de dados à
distância, visando principalmente o resguardo do sigilo de dados clínicos.36
O objetivo da Resolução CFM 2107/2014 foi regulamentar a telerradiologia
como “ato médico e que deve ser regida pelos mesmos sistemas que protegem os
pacientes em todos os demais atos médicos”37, além de revogar a Resolução CFM
1890/2009, que se encontrava defasada em face dos avanços tecnológicos. Nesse
sentido, a transmissão de imagens diagnósticas à distância encontra nesta normativa os
requisitos mínimos para sua adequação, visando à confiabilidade clínica. Este aparato
regulatório é fundamental para o bom uso da telemedicina como um todo, já que a
telerradiologia está no cerne do método.
Retomando aspecto que comentamos antes, o percurso da telemedicina no Brasil
passou por três marcos históricos38: o Programa “Institutos do Milênio”, em 2005,
desenvolvido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) como fomento da pesquisa à distância; o Projeto de Telemática e Telemedicina,
de 2006, visando melhorar a assistência médica básica; e, também em 2006, a Rede
Universitária de Telemedicina (RUTE), que teve como objetivo interligar hospitais
universitários em uma rede de videoconferência.
É justamente sobre essa rede de cunho nacional que versa a Portaria
2546/2011,39 do Ministério da Saúde. Ao detalhar os órgãos e funcionamento da
telemedicina ao nível do SUS, acaba por estabelecer regra de funcionamento e também
de fomento. Ainda que haja muito a avançar nesta seara, o documento serve como

35. Anexo 4, art. 4º
36. Anexo 5
37. Anexo 6, Exposição de motivos
38. WEN, Chao Lung. Telemedicina e telessaúde – um panorama no Brasil, p. 8.
39. Anexo 9.
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fundamento para a logística da telemedicina pública nacional.
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CAPÍTULO V. TELEMEDICINA NO MUNDO E TÓPICOS DE
DIREITO COMPARADO

Entendendo o Direito como um sistema, importa estudar o ordenamento
estrangeiro para que se aproveitem experiências, limem-se imperfeições e preencham-se
lacunas. Se isso é fato na doutrina dogmática jurídica em geral, mais ainda o é em uma
área que envolve tecnologia, em que os países ditos industrializados estão alguns passos
à frente não só na tecnologia em si, mas naquilo que nos interessa neste estudo, qual
seja a regulação atinente a esta tecnologia.
Assim, foram elencados nove países em que a telemedicina já trilha uma
caminhada mais longa que o Brasil: Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, França,
Itália, Canadá, Índia, Rússia e Noruega.

1. Estados Unidos
A contribuição norte-americana para o surgimento e o desenvolvimento da
telemedicina é fundamental. Isto se prende a dois fatores, um de essência geral e outro
mais particular: em primeiro lugar, como país rico e industrializado ao longo de toda a
segunda metade do século XX, detinha riqueza e condições para o desenvolvimento de
áreas tecnológicas em geral, e a telemedicina se insere nisso. E, particularmente na
medicina, os Estados Unidos desenvolveram um “ethos” de lidar com a matéria médica,
mais voltado para modernidade tecnológica, o que serviu de fomento para a indústria
sofisticada da engenharia médica, que é lucrativa e exportadora. Nessa combinação, a
telemedicina se revela uma potente ferramenta, pois utiliza tecnologia que evolui
rápido, introduz atores sofisticados que antes estavam fora da prática médica, e ainda
permeia o nobre fim de levar diagnóstico e tratamento para áreas pouco acessíveis à
assistência clínica.
A estrada norte-americana na telemedicina começa a se consolidar na década de
1970, época anterior ao advento da Internet. Em interessante artigo, de 1979, que serve
de referência para o saber telemédico do país em seus primórdios, Joseph Lovett e
Rashid Bashshur pontuam que o uso da telemedicina visava oferecer assistência médica
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de boa qualidade em regiões remotas onde a presença de uma equipe médica autônoma
seria difícil. Assim, a telemedicina seria perfeita para locais em que houvesse
“populações esparsas, largamente dispersas, e com frequência incapazes de gerir a
atuação em tempo integral de médicos, ainda mais especialistas.”40 Os autores
reconhecem o acesso adequado aos cidadãos como um norteamento do Estado em
termos de saúde pública, e com esse fim a telemedicina poderia ser uma alavanca, pelo
fato de prescindir da presença física de especialistas em uma determinada comunidade.
Além disso, o arsenal telemédico poderia ser adequado para assistir pacientes em
situação de “institucionalização social e limitação física”, ou seja, superaria barreiras às
vezes intransponíveis pela medicina tradicional e presencial.41
Interessante perceber, até por interesse histórico, que o arsenal da década de
1970 se resumia a recursos telefônicos, radiofônicos e televisivos.42 Usava-se a
capacidade de envio de dados à distância com o ferramental disponível para transmitir,
por exemplo, um traçado eletrocardiográfico ou fotos de uma lesão dermatológica. O
interesse em acessar dados médicos à distância se deveu em grande parte ao programa
espacial da agência norte-americana NASA. As equipes de saúde se voltaram ao
monitoramento dos dados vitais dos astronautas nas condições até então inéditas de
confinamento prolongado em ausência de gravidade. O objetivo era “desenvolver
capacidades telemédicas para diagnosticar e tratar emergências médicas durante o voo,
sistemas para manutenção de saúde, e capacitação para pesquisa biomédica e
experimentação.”43 A outra fonte de desenvolvimento da telemedicina foi a transmissão
em circuito fechado de televisão de procedimentos cirúrgicos com a finalidade de
treinamento de médicos. Ou seja, a telemedicina que se conhece hoje deve muito a essas
etapas quase experimentais do passado.
Certamente o que operou a transformação de algo restrito a situações
específicas, no quadro florido em que se encontra hoje a telemedicina nos Estados
Unidos, foi um tônus pragmático. Cedo se percebeu que o acesso não presencial de
40. LOVETT, Joseph E.; BASHSHUR, Rashid L. Telemedicine in the USA, 1979, p. 3. Tradução livre do
autor.
41. Idem
42. LOVETT, JE; BASHSHUR, RL, op, cit., p. 5
43. Idem

35

dados médicos possibilitaria um enxugamento nas equipes de saúde, um aumento de
eficiência e a consequente redução de custos. Além disso, o acesso a provimento de
saúde a comunidades remotas seria mais palpável, principalmente constatando-se que
um especialista poderia orientar um não especialista ou um paramédico à distância.
Nesse sentido, “assim como possibilitar a comunicação entre cliente e provedor de
saúde, a telemedicina também potencializa a comunicação entre provedores, resultando
em melhores consultas, conferências diárias e solução em conjunto de problemas
pontuais”.44
De fato, houve um incremento no uso da telemedicina nos Estados Unidos, em
especial a partir de 1995, por conta de determinados motivos, quais sejam:
“1. Prover maior acesso à população em geral aos cuidados à saúde
2. Melhorar a qualidade dos serviços de saúde
3. Reduzir os custos de saúde”45
Porém, Darkins e Cary reforçam as questões pontuais, e nada genéricas, que
serviram de impulso para a telemedicina norte-americana na década de 1990. Estas
foram, notadamente, a utilização da ferramenta em prisões e em áreas rurais.
Para a população prisional, o fulcro da telemedicina deveria ser a redução de
custos de transporte e a melhoria da qualidade da assistência médica. O primeiro local
em que o sistema foi experimentado foi o Texas, estado em que o rápido aumento da
população carcerária demandava soluções eficazes para que houvesse assistência
médica adequada, sem que se precisasse mobilizar um aparato custoso e inseguro. De
fato, a telemedicina prometia boa eficácia sem que fosse necessário o transporte de
presos para locais de referência médica ou hospitalar. O pioneirismo desta utilização fez
com que a telemedicina se expandisse para outros complexos prisionais.46
Quanto às populações rurais, a telemedicina preenchia o vácuo que representava

44. LOVETT, JE; BASHSHUR, RL, op, cit., p. 8
45. DARKINS, Adam William; CARY, Margaret Ann. Telemedicine and telehealth: principles, policies,
performance and pitfalls, p. 13.
46. Idem
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a ausência de médicos nos grotões norte-americanos. Havia uma carência de
facultativos, mesmo os generalistas, nas regiões mais afastadas, e isto era um problema
de difícil solução, pois a falta de atrativos para que estes profissionais se estabelecessem
nas áreas com suas famílias era marcante. A alternativa telemédica veio ao encontro
dessa necessidade, oferecendo medicina de qualidade sem a presença física do
profissional, sendo que “as especialidades mais comuns para teleconsulta nas áreas
rurais são radiologia, cardiologia e ortopedia, com a maior parte da atividade de
telemedicina rural limitada à telerradiologia isoladamente” 47
A telemedicina foi sendo formatada no país norte-americano de forma a extrair o
melhor desempenho desta tecnologia, e nesse sentido se revelou útil em ambientes de
conflito. Para isso, foram sendo tecidas recomendações e orientações que se tornaram
verdadeiros corolários no emprego do método nessas situações, elencados por Rifat
Latifi:
“1. A telemedicina é muito útil em ambientes em condições extremas ou que estejam
imersos ou tenham saído de guerras, já que a necessidade de atendimento rápido nessas
situações é crucial. Perceba-se que a mobilização de pessoal e de material nos moldes
tradicionais seria mais lenta e mais cara, o que favorece a adoção da medicina virtual.
2. Facilita o acesso das equipes de saúde a informação atualizada, o que reverte
beneficamente no bem-estar dos pacientes.
3. Por óbvio há que se ter uma visão crítica da telemedicina no ambiente específico, de
forma a aquilatar o custo-benefício em uma determinada situação ou território.
4. O envolvimento de organizações internacionais, como a Organização Mundial de
Saúde e também de organizações não governamentais (ONG’s), é bem vindo, com o
intuito de analisar a eficácia dos métodos a serem adotados.
5. Há que se inserir a telemedicina nos processos de reconstrução, pois o provimento de
saúde não deve ser um feudo apartado dos esforços do Estado e da população.
6. A questão dos equipamentos é de grande importância. A portabilidade, facilidade de
uso, requerimento de energia mínima e renovável (de preferência com painéis solares),

47. DARKINS, AW; CARY, MA, op. cit., p. 14
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utilização de satélites e treinamento de pessoal com equipes capacitadas são
fundamentais para que se obtenham bons frutos.
7. O uso da telemedicina deve fazer parte dos programas de treinamento das equipes de
assistência a desastres ou guerras.
8. As equipes prestadoras de serviço nas áreas de potencial conflito devem previamente
ser familiarizadas com o aparato da telemedicina.”48
Para além destas situações excepcionais, porém, é importante entender como
funciona a telemedicina hoje no sistema de saúde norte-americano, para que depois
possamos nos fixar nos aspectos regulatórios.
O emprego da telemedicina é fruto da globalização, fenômeno políticoeconômico que ao atingir a medicina possibilita o acesso das pessoas, por meio da
interação homem-máquina, a assistência tecnicamente eficaz em locais em que antes
isso não era possível. Isso porque a interface capacita equipes médicas não
especializadas para que consultem experts. Nesse sentido, “a concepção deste sistema
de diálogo estruturado para consultas e educação médica continuada é baseado em um
sistema amigável ao usuário, simples, eficiente e sustentável para a troca de informação
médica”.49 O fulcro é a formação de “organizações virtuais”, que consistem em:
“(…) um rol de pessoas ou de instituições com acesso direto a computadores, softwares,
dados, e outros recursos, e que compartilham de recursos de uma maneira muito bem
controlada, com provedores de informação e consumidores definindo claramente e
cuidadosamente o que é compartilhado, quem é capacitado para compartilhar, e as
condições sob as quais este compartilhamento ocorre.” 50

Ainda que a telemedicina seja subutilizada, e mesmo estando longe de aproveitar
todo o seu potencial, há que se terem bem claros os focos que o método se propõe a
atuar: melhoria na qualidade da prestação de saúde; incrementar a utilização de recursos

48. LATIFI, Rifat. Current principles and practice of telemedicine and e-health, p.112-113.
49.KLDIASHVILI, Ekaterina. Grid technologies for e-health: applications for telemedicine services and
delivery, p.2
50. KLDIASHVILI, Ekaterina, op. cit., p. 3.
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médico-hospitalares limitados, potencializando sua eficiência; e atacar o problema da
desigualdade da acesso a assistência médica.51
Entretanto, há que se considerar que a telemedicina não representa “per se” um
avanço na eficiência, necessitando estar solidamente embasada em planejamento e
operacionalidade. Nesse sentido, há que se fazer uma boa adequação e contextualização,
particularizando seu emprego nas situações específicas, para que haja um real
incremento na qualidade do serviço prestado.52
Exemplo disso é o emprego da telemedicina em neonatologia, que foi analisado
por um estudo denominado NEMO (“Neonatal Examination and Management Online”),
de 2004.53 Nas situações clínicas de assistência a recém-nascidos de alto risco, foi
averiguada a percepção médica acerca da utilidade da telemedicina nesse tipo de
ambiente clínico. Os resultados foram assertivos, ainda que tenha havido vozes
conflitantes. Como resultado, o estudo mostra uma linha promissora nestas situações
clínicas, porém afirma que se fazem necessários estudos adicionais.54
Perceba-se que as aplicações da telemedicina devem ser particularizadas no
sentido de aquilatar sua real eficiência em cada ramo da prática clínica. Porém, em tese,
o método da telemedicina permite um olhar genérico quanto às suas aplicações, quais
sejam: “1) acessibilidade a localidades rurais; 2) monitoramento remoto de pacientes; 3)
redução na necessidade de deslocamentos; 4) estimulação de uma relação médicopaciente positiva; 5) prover cuidado contínuo; 6) redução da hospitalização; 7)
diminuição de custos.”55
51. KLDIASHVILLI, Ekaterina, op. cit., p. 3.
52. MANAGEMENT ASSOCIATION, Information Resources. E-health and telemedicine: concepts,
methodologies, tools and applications, p. 2.
53. SMITH, Anthony C.; MAEDER, Anthony J. Global Telehealth: selected papers from Global
Telehealth 2010 (GT2010), p. 1.
54. Idem, p. 8.
55. MORIE, J.; HAYNES, E.; PUROHIT, D. Virtual worlds and avatars as the new frontier of telehealth
care, p. 28 e ss. Os autores vão além da mera discussão genérica do uso da telemedicina e abordam de
forma contemporânea o emprego da realidade virtual no tratamento de transtornos mentais, frisando que o
modelo se adequa muito bem à telemedicina. In: WIEDERHOLD, Brenda K.; RIVA, Giuseppe. Annual
review of cybertherapy and telemedicine 2012, p. 28 e ss.
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Note-se também que a telemedicina se amolda muito bem a uma nação cuja
atividade médica é bem embasada na tecnologia, como os Estados Unidos. O fomento
ao método, seguindo a tradição norte-americana de análise de custo-benefício, deve
passar por um crivo sob este paradigma. A percepção estadunidense é que o emprego da
telemedicina pode ser de valia na aproximação da qualidade de atendimento das áreas
rurais com os grandes centros urbanos, e exemplo evidente disso é o atendimento ao
trauma.56
Como todo ramo de atividade que assume importância crescente, é novo e
mostra uma aplicabilidade evidente, não há como prescindir de normas regulatórias que
o norteiem. As entidades médicas norte-americanas perceberam essa necessidade,
nascendo daí alguns “guidelines” para o uso desta tecnologia. Nessa perspectiva, e
levando em consideração que a norma norte-americana é estadual, vê-se que na Flórida
há vedação para a prescrição médica baseada apenas no prontuário eletrônico, sendo
que essa regra também é encampada pelo estado do Texas.57
Esta particularidade do regramento norte-americano, no que concerne às
características serem próprias de cada estado, é apontada por D. Vanderpool em obra
recente (2015) como sendo um entrave ao pleno desenvolvimento da telemedicina, que
por sua natureza envolve o atendimento à distância e, portanto, muitas vezes, entre os
estados. Aponta o pesquisador que apenas dois pontos congregam os estados norteamericanos no que concerne a telemedicina: o fato de os serviços serem prestados no
local em que o paciente está; e a obrigatoriedade de prestar um atendimento com
qualidade similar àquele que seria prestado de forma presencial. De resto, não haveria

56. FLEISHER, Lynn D.; DECHENE, James C. Telemedicine and e-health law, p. 51.
57. Idem. Perceba-se que, de fato, as regras bioéticas gerais são inafastáveis no exercício da telemedicina:
“A regulação do Texas requer que o médico faça o diagnóstico do paciente usando medidas médicas
aceitáveis, discuta as opções de tratamento com o paciente, e esteja disponível para acompanhamento, se
necessário. Ao menos dois estados exigem que o médico que trate o paciente via telemedicina mantenha
os dados de forma confidencial. Apesar de que este e outros estados podem ter começado a estabelecer
um padrão de cuidado pela telemedicina, o padrão é um objeto móvel. Novas tecnologias direcionarão
revisões a tais parâmetros, e os médicos que exercem a telemedicina serão responsáveis por estar
atualizados em relação a estas mudanças.”
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consistência sobre “o que é telemedicina”, ainda que excluamos dela o atendimento
telefônico, por fax e e-mail, restringindo a telemedicina como videoconferência segura e
métodos de compartilhamento de arquivos clínicos.58
Nessa linha, uma das possíveis soluções para este sistema heterogêneo de
normatização em saúde, suprindo falhas e lacunas com vistas à redução de custos, seria
um sistema de auto-regulação. Sob esta ótica, a introjeção de valores relativos a
condutas médicas, principalmente as atinentes a novas tecnologias, poderia ser fomento
para um salto em qualidade. Nas palavras do autor, “auto-regulação se refere à
habilidade para ser propositivo, estratégico e persistente na ação. Quando aplicado em
comportamentos relativos à saúde, implica em uma habilidade para efetuar coisas
necessárias para prevenir consequências não saudáveis ou para recuperar a saúde de
alguém quando o dano ocorreu.”59 Em sede da prática da telemedicina, esse é um norte
possível enquanto a norma não se solidifica.
Entretanto, tem havido progressos na normatização norte-americana atinente ao
tema. A título de exemplo, a aparelhagem empregada em telemedicina é regulamentada
pelo FDA (“Food and Drug Administration”), sendo que seu braço na área radiológica,
o CDRH (“Center for Devices and Radiological Health”) faz o controle de toda a
maquinaria emissora de radiação, que é usada para os diagnósticos em telemedicina.60
Também na licença para atuação em outros estados, crucial para o exercício da
telemedicina, tem havido progressos, fomentados pela percepção do problema pelas

58. VANDERPOOL, D. An overview of practicing high quality telepsychiatry. O autor exemplifica a
diferenciação estadual quanto á lei citando o caso de um psiquiatra do Colorado que em 2006 foi
processado por praticar medicina sem ter licença para fazê-lo no estado da Califórnia. Ele prescreveu
antidepressivos pela internet para um estudante californiano, que cometeu suicídio. O psiquiatra foi
processado criminalmente, e se defendeu alegando que o estado da Califórnia não tinha jurisdição sobre a
questão, o que foi denegado pela corte de apelação californiana. Foi condenado a prisão por 9 meses,
além de indenização no âmbito cível. In: DEWAN, N.A.; LUO, J.S.; LORENZI, N.M. Mental health
practice in a digital world – a clinicians guide, p. 161-162.
59. CRUZ-CUNHA, M. M.; MIRANDA, I. M.; MARTINHO, R.; RIJO. R. Encyclopedia of e-health and
telemedicine, p. 547.
60..FIELD, Marilyn J. Telemedicine: a guide to assessing telecommunications for health care, p. 113.
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entidades médicas. Mesmo que ainda não se tenha atingido a situação ideal, de uma
licença nacional para que o profissional médico ou de enfermagem atue no plano interestadual, existem avanços. A “Federation of State Medical Boards (FSMB)” propôs o
“Model Act”, que consiste em “uma proposta que permitiria que um profissional
licenciado em um estado conseguisse uma licença limitada para atuar em outro estado
sem ter que se submeter a uma licença formal no estado em que quer atuar.”61 Porém a
questão é polêmica. A “American Medical Association” se opõe a uma uniformização
excessiva, advogando um modelo regulatório que mantenha as características de uma
licença no plano dos estados, ou seja, uma licença que seria reconhecida nacionalmente
mas deveria ter a chancela da autoridade médica de cada estado.62
Ponto crucial da problemática regulatória em telemedicina é o sigilo médico.
Aqui as questões éticas tem posição fulcral, uma vez que a transmissão de dados
médicos via internet fragiliza a confidencialidade que antes ficava bem resguardada no
consultório do médico. A American Medical Association tem recomendado a adoção de
protocolos, com o intuito de preservar os dados clínicos dos pacientes em um ambiente
virtual, e tentando não abrir mão das vantagens da telemedicina que são sua própria
razão de ser. Algumas questões se colocam:

61. EMELI-KOMOLAFE, Joan. Telehealth, telemedicine or electronic health simplified: a quick guide
for general public and professionals, p. 55.
62. Idem, p. 55-56. O governo federal também se preocupou com o problema da regulação da telessaúde e
como consequência foi criado o “Joint Working Group on Telemedicine (JWGT)”. Disso nasceram várias
possíveis modalidades de licenciamento em telessaúde, passíveis de serem adotadas pelos estados, a
saber: 1) Modelo de exceção de consultas: neste modelo o profissional de saúde de outro estado pode
apenas realizar consultas, não sendo permitido que abra um consultório ou que receba chamadas
telefônicas dentro do estado; 2) Modelo de endosso: permite-se que as câmaras de licenciamento do
estado concedam licença ao profissional de outro estado que tem a habilitação equivalente em seu estado
de origem; 3) Modelo de reconhecimento mútuo: adotado na Austrália e Comunidade Europeia, permite
que haja um acordo entre as agências de licenciamento de estados diferentes para que sejam aceitos
mutuamente políticas e processos de licenciamento do estado de origem; 4) Modelo de registro: esta
modalidade de registro permite que profissionais de fora do estado exerçam a prática médica em tempo
parcial, responsabilizando o profissional por eventuais erros de conduta no estado em que são registrados;
5) Modelo de licenciamento nacional: sob esse tipo de licença, há autorização para atuar em nível federal,
dispensando as licenças estaduais.
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“Como será mantida a confidencialidade na comunicação com pacientes via e-mail?
Como será mantida a confidencialidade na comunicação com pacientes via
teleconferência?
Quando e como os dados serão armazenados?
Quem pode acessar os dados?
Como as informações sobre o paciente são resguardadas durante a prática da
telemedicina?
A equipe de suporte tecnológico deve assinar um termo de compromisso de
manutenção?
Há medidas sendo tomadas para assegurar o sigilo?”63

Nesse sentido, as normas atinentes à telemedicina nos Estados Unidos situam o
contexto da confidencialidade médica como uma dificuldade a ser enfrentada, para que
dados sigilosos não sejam divulgados para outras pessoas, mídia ou mesmo companhias
seguradoras. No caso destas últimas, os usuários tomam ciência de seus direitos de
sigilo, bem como os provedores de saúde da obrigação de preservá-lo, e para isso há
regras de regulação como o “Health Insurance Portability and Accountability
Act”(HIPA), de 1996.64 É patente que as informações transmitidas pela internet
possuem pontos frágeis em termos de sigilo, e estes foram elencados pelos estudiosos
do tema: e-mails enviados para endereços não esperados via servidores múltiplos, locais
de entrecruzamento onde pode haver a atuação de hackers; inclusão do endereço em
mailing lists, tornando o usuário no mínimo suscetível a propaganda não desejada; uso
de dados acumulados por companhias especializadas no tema, com vistas a perscrutar
padrões de consumo e gostos; cookies, informações armazenadas que podem ser
identificadas e acessadas por membros do staff de websites; participação em grupos de
discussão online, de acesso ilimitado.65

63.XIAO, Yang; CHEN, Hui. Mobile telemedicine – a computing and networking perspective, p. 357.
64. MAHEU, Marlene M.; WHITTEN, Pamela; ALLEN, Ace. E-health, telehealth and telemedicine – a
guide to start-up and success, p. 148.
65. Idem, p. 149-152.
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Estudiosos do problema do sigilo médico e suas fragilidades pontuam que o
principal risco, em relação ao ambiente virtual, está no próprio seio das companhias e
organizações de saúde. Estima-se que oitenta por cento dos casos de “hacking” são de
responsabilidade de empregados ou de ex-empregados. Mais que isso, a contratação de
“hackers” com a finalidade de coibir a difusão maliciosa de informações pode dar efeito
inverso.66
Em sede regulatória, o que há de mais contemporâneo e detalhado nos Estados
Unidos é a normatização Federation for State Medical Board’s Model Policy for the
Appropriate Use of Telemedicine Technologies in the Practice of Medicine (Anexo 10
desta tese), que por meio de seus guidelines tem como escopo adequar o uso da
telemedicina aos preceitos ético-legais vigentes na medicina norte-americana. O
documento dá ênfase às questões que se referem à segurança, como a adequada
identificação de médico e paciente e o sigilo na transmissão dos dados, além de detalhar
os requisitos para licenciamento das equipes. Tudo visando uma boa orientação em
termos de compliance.

66. MAHEU, Marlene M.; WHITTEN, Pamela; ALLEN, Ace. E-health, telehealth and telemedicine – a
guide to start-up and success, p. 155.
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2. Austrália
Na década de 1990, a telemedicina já ocupava um espaço promissor no território
australiano. Em pesquisa junto a estudantes de medicina, o Departamento de Medicina
Comunitária da Universidade de Monash constatou que “noventa por cento dos
entrevistados tinha contato com computadores, enquanto oitenta e quatro por cento
considerava o conhecimento profissional de informática como muito importante para
suas futuras carreiras médicas.”67
A internet tem sido usada para comunicação entre colegas em relação a casos
clínicos, comunicação de médicos com agências regulatórias, pesquisa profissional e
treinamento, além de permitir acesso remoto de dados ou condutas médicas por meio do
acesso a sites de universidades de referência, como a Faculdade de Medicina da
Universidade Monash, em Melbourne.68
Os benefícios econômicos na Austrália também foram evidentes. No fim da
década de 1990, a cobrança dos serviços médicos pelo sistema local Medicare e também
o pagamento direto dos pacientes a clínicas era feita em 55 por cento dos casos por meio
virtual.69
As características geográficas e populacionais da Austrália favorecem o emprego
da telemedicina. Uma população de 22 milhões de habitantes se espraia por 8 milhões

67. “(...) O trauma requer atendimento rápido, definitivo e preciso bem como recursos adequados e
treinamento contínuo; caso contrário, as consequências podem ser enormes para o paciente, a família e
sociedade como um todo. Os maiores centros de trauma e respectivos especialistas do mundo estão
concentrados principalmente em regiões urbanas. (…) Um dos mais importantes desafios, portanto, é
desenvolver formas de reduzir as discrepâncias entre a assistência entre as regiões urbanas e as rurais.
Avanços na tecnologia incluem as aplicações da telemedicina e telepresença, que podem ser a solução
para reduzir ou eliminar o contraste entre cidade e áreas rurais na assistência ao trauma, mas as utilidades
da telemedicina podem ir muito além da simples videoconferência.” LATIFI, Rifat. Establishing
telemedicine in developing countries: from inception to implementation, 2004, p. 194.
68. SMITH, Russel G. Health care, crime and regulatory control, p. 191.
69. Idem, p. 192.
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de quilômetros quadrados, ressaltando a premência de um sistema de saúde que abarque
uma boa parte da população rural, que não tem acesso à pessoa física do médico. 70
Ainda que haja um estímulo governamental para a presença de equipes de saúde básica
em áreas remotas, há falta de especialistas nestes locais. Exemplo são os
dermatologistas, baseados em grandes centros urbanos, o que obrigaria os pacientes a
percorrer longas distâncias para terem acesso a tratamento.71 Além disso, há que se
levar em consideração que o agendamento em serviços públicos de dermatologia é
restrito e com grande espera, obrigando o doente a arcar com o custo das consultas
particulares, um ônus adicional ao que já é gasto com o transporte.72 Essa situação, por
óbvio, se repete com outras especialidades.
Quanto à normatização, a Austrália criou uma agência regulatória (“Australia
Health Practitioner Regulation Agency”), com o intuito de fornecer licenças de atuação
nacional para os profissionais que atuam na área.73 Como é inerente a essa ferramenta,
em geral a normatização se faz necessária pelo fato de que o provedor médico ser em
geral de uma jurisdição diferente daquela do paciente, o que em tese poderia dar azo a
um conflito legal.74 Além disso, há a questão econômica, já que “se serviços médicos
são providos remotamente, o atendimento medico será, em alguns lugares, um serviço
importado resultando em uma perda de proventos para o profissional médico local e a
economia do lugar.”75 Nesse sentido, uma das possibilidades para viabilizar os serviços

70. SMITH, Russel G, op. cit., p. 192.
71. SOYER, H.P.; BINDER, M.; SMITH, A. C. WURM, E.M.T. (editors). Telemedicine in dermatology,
p. 23.
72. Idem, p. 23.
73. MYERS, Kathleen; TURVEY, Carolyn L. Telemental health – clinical, technical and administrative
foundations for evidence-based practice, p. 87.
74. DAVIS, M.E. Telemedicine – the regulatory and policy challenges. In: HASKELL, G; RYCROFT,
M. Space and the global village: tele-services for the 21st. Century,p.88.
75. DAVIS, M.E. Telemedicine – the regulatory and policy challenges. In: HASKELL, G; RYCROFT,
M. Space and the global village: tele-services for the 21st. century, p. 88.
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médicos à distância é o modelo de co-pagamento, em que o usuário arca com parte do
custo, escapando do financiamento governamental integral.76 Isso poderia ser um
incentivo para investimentos por parte da indústria da telemedicina, ainda que se deva
buscar um equilíbrio entre o planejamento e o aporte de recursos governamentais,
associado aos fundos privados, para que não se inviabilize o uso da telessaúde por
oneração demasiada do usuário/paciente.77

76. ALTMAN, Lisa; FERNANDO, Shehaan; HOLT, Samuel; MAEDER, Anthony; MARGELIS,
George; MORGAN, Gary; ROCHE, Susan. One in four lives: the future of telehealth in Australia, p. 5.
77. Idem
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3. Reino Unido
A telemedicina teve início no início da década de 1990, no Reino Unido, e tem
se desenvolvido de forma estável desde então. A Escócia, ainda que por suas
características de possuir número relativamente baixo de especialistas possa, em tese,
ser a nação que colha maiores frutos desta ferramenta, tem tido menos progresso no
tocante a essa questão.78
Como outros países da União Europeia, o Reino Unido sentiu a necessidade de
alguma uniformização informática, perseguindo a ideia de adotar um tipo de software
que pudesse ser customizado, adequando-se assim a cada realidade de atendimento.
Assim, a Europa adotou em conjunto o sistema de soluções “Open Source”, e os
britânicos seguiram a mesma linha.79 Países como Dinamarca, Peru, o próprio Brasil e a
região da Catalunha tem se interessado por um sistema de adequação de softwares que
premie um “alto nível de segurança, acesso facilitado a todos, e contenção de custos”.80
Pontua-se aqui este dado para frisar a preocupação dos profissionais de
informática com a questão. De qualquer forma, este é um tema eminentemente técnico,
em constante mutação, e que não será aprofundado neste estudo.
O Reino Unido representa o segundo país em número de publicações
relacionadas à telemedicina no mundo, só superado pelos Estados Unidos, e estando à
frente, pela ordem, do Canadá, Austrália, Alemanha, Itália, França, Japão, Grécia,
Noruega, China, Finlândia, Suíça e Holanda.81 Há pouco mais de uma década, havia 216
projetos, sendo 176 na Inglaterra. Consagravam, em sua maioria, a medicina
emergencial, as especialidades médicas e projetos educacionais.82 Segundo o mesmo

78. DEBNATH, D. Activity analysis of telemedicine in the UK, p. 335.
79. BLOBEL, Bernd; PHAROW, Peter. Advanced health telematics and telemedicine, p.70.
80. BLOBEL, Bernd; PHAROW, Peter, op. cit., p. 69.
81. GRONEBERG, D. A.; SHAGHAYEG, R. et al. Telemedicine – a scientometric and density
equalizing analysis, figure 2.
82. DEBNATH, D., op. cit., p. 336.
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autor, eram mais numerosos na Inglaterra e na Irlanda do Norte.83
Entre 2014 e 2018, o mercado de telemedicina experimentou um forte
incremento em seus investimentos, indo respectivamente de 90 a 150 milhões GBP,84 o
que demonstra a forte penetração do método e sua viabilidade econômica no Reino
Unido. O fato de o Reino Unido ser o maior mercado de aplicativos na Europa, com 88
subscrições a cada 100 indivíduos, associado a uma explosão no número de usuários de
tablets,85 coloca o país em posição de destaque para a efetividade da telemedicina.
Pulverizada entre oitenta operadores, sendo vinte e cinco deles pertencentes à Rede
Nacional de Telessaúde (National Telehealth Framework), o sistema britânico de
telemedicina, em 2010, tinha noventa por cento de investimento público.86 Mostra uma
vocação para o atendimento assistencial de pessoas mais idosas, com a maioria dos
usuários tendo mais de 65 anos.87
A adoção mais plena da telemedicina no Reino Unido é objeto de diferentes
estratégias nos quatro países que o compõem. Na Inglaterra, o fomento depende dos
“Clinical Commissioning Groups”, que fazem a parceria com as autoridades locais de
saúde para a implementação. A função destas Comissões é o adequado estudo do custobenefício, preocupação que ainda não está totalmente delimitada. Na Escócia, há cinco
projetos de porte para o implemento da telessaúde, com forte evidência do método no
sentido de diminuir o número de consultas não agendadas e de melhorar o acesso ao
Sistema Nacional de Saúde (National Health Service). No País de Gales, há três projetos
com foco no manejo de patologias crônicas, incluindo um software preditivo de risco.

83. DEBNATH, D., op. cit., p. 336.
84. THE STATISTICS PORTAL, Revenue of the telehealth market in the United Kingdom (UK) from
2014 to 2018 (in million GBP), 2018.
85. TAYLOR, Karen. Primary care: working differently – Telecare and telehealth: a game changer for
health and social care, p. 3.
86. TAYLOR, Karen, op. cit., p. 12.
87. Idem
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Tem havido um bom retorno no quesito de custo-efetividade, com melhoria
assistencial, redução na procura de serviços emergenciais na ordem de 10,8% e
poupança de 2,4 milhões de Libras para o sistema de saúde.88 Por fim, a Irlanda do
Norte adotou o sistema mais amplo de procura de telemedicina do Reino Unido, dando
suporte para seis mil pacientes com diabetes, acidente vascular cerebral e doenças
cardíacas e pulmonares, monitorando-as diariamente e dando-lhes condições de melhor
prognóstico e menos procedimentos intervencionistas.89

88. TAYLOR, Karen, op. cit., p. 12.
89. TAYLOR, Karen, op. cit., p. 13.
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4. França
A França é um das nações mais avançadas no emprego da telemedicina, ainda
que exista oficialmente no país apenas recentemente (2010). Desde outubro de 2011, a
remuneração dos serviços é feita no mesmo patamar das consultas presenciais, o que,
apesar de ser uma tendência mundial, ainda não se concretizou na maior parte dos
países. A normatização deste sistema remuneratório no território francês se baseia no
artigo L 162-1-7 do Código de Seguridade Social, e inclui “teleconsultas (médicos
conduzem consultas remotamente), tele-expertise (médicos solicitam ajuda de seus
pares), telemonitoramento (médicos monitoram remotamente dados de pacientes), e
teleassistência (médicos assistem enfermagem ou outro pessoal paramédico na
concretização de atos médicos)”.90
O mote para o rápido progresso da telemedicina na França foi reduzir custos
hospitalares e melhorar a assistência médica para idosos, seguindo as diretrizes da então
ministra da saúde Marisol Touraine.91 Conforme Pierre Simon, da Societé Française de
Telemedicine, a telemedicina preventiva pode reduzir o período de internação hospitalar
por doenças cardíacas em 3 a 4 dias por paciente por ano. Levando em consideração que
os pacientes que sofrem deste tipo de patologia representam cerca de 300.000 pessoas, é
evidente que a utilização da telemedicina promove uma economia substancial.92 Há
diversas iniciativas locais e regionais no âmbito da telemedicina, somando um total de
256 projetos atualmente.93
Estima-se que o número de consultas por telemedicina na França dará um salto
de 5,7 milhões em 2014 para 130 milhões em 2018.94 De fato um grande progresso para

90. PIRVU, Dana. Calydial’s telehealth lessons for US Cos.- expert analysis.
91. Telemedicine in France: development and opportunities, 21/03/2016.
92. Idem.
93. PIGNIEZ, Jérôme. Les perspectives de la télémédecine en France, 13/03/2013.
94. Segundo Harry Wang, diretor da divisão de pesquisa em saúde da consultoria Parks Associate. In:
MATHAREL, Lélia de. Le boom de la télémédecine em France étouffé par la réglementation.
01/09/2014.

51

uma forma de exercício da medicina que se iniciou em 2010 no território francês, e que
teve de início os olhos voltados para a população idosa e rural, sendo limitado aos
médicos que podem atuar dentro dos limites do país, e que são reembolsados segundo
variações locais que envolvem densidade demográfica e número de médicos que
atendem presencialmente na região.95
O regramento da telemedicina na França segue as diretrizes do Decreto nº 20101229, de 19 de outubro de 2010, uma lei sintética, porém abrangente, e que dá bastante
destaque ao consentimento livre e esclarecido do paciente, bem como à adequada
identificação dos profissionais participantes do processo de atendimento e ao sigilo
médico.96

95. CHAMPEAU, Guillaume. Les maladies pourront consulter un médecin par Internet. 26/10/2010.
96. Décret nº 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la Telemedicine.
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5. Itália
A telemedicina tem experimentado constantes avanços na Itália, a ponto de
mesmo uma companhia de navegação comercial italiana ter começado a oferecer
assistência médica à distância para seus passageiros, na área de pediatria.97 Há fomento
para a adoção da metodologia telemédica nos novos hospitais que tem sido inaugurados
em grandes centros, como Milão, bem como uma interação tecnológica crescente com
profissionais da engenharia biomédica.98
Como em outros países, há normas regionais que podem constituir um entrave
para um sistema que se pretende amplo e abrangente. Além disso, a Itália é um país em
que há grandes disparidades sócio-culturais, que em tese podem dificultar o
relacionamento médico-paciente em uma consulta à distância.99 O norteamento italiano
em relação à telemedicina é “contribuir para melhorar a qualidade da assistência à
saúde, e facilitar para o paciente o acesso às informações de saúde e dados, incluindo os
deles próprios”.100
A introdução da telemedicina na Itália se deu relativamente cedo, nos anos 1990,
impulsionada pelos projetos de pesquisa ao longo do III Framework da Comunidade
Europeia, “especificamente o programa AIM (Advanced Informatics in Medicine). Nove
projetos AIM foram relacionados com a telemedicina, e muitos deles tiveram o
envolvimento de parceiros italianos, com prevalência de pequenas e médias
empresas.”101
Atualmente, a Sociedade Italiana de Telemedicina (SIT) tem se empenhado,
junto aos poderes da República italiana, em promover a disseminação da telemedicina

97. ESSANY, Michael. Advanced telemedicine ready to set sail in Italy, 07/08/2014.
98. PINCIROLI, Francesco. Italian telematics initiatives and achievements. In: BLOBEL, Bernd; Pharow,
Peter. (eds.) Advanced health telematics and telemedicine – the Madgeburg expert summit textbook, p.
206.
99. PINCIROLI, Francesco, op. cit., p. 204.
100. Idem, p. 205.
101. FERRER-ROCA, Olga; SOSA-IUDICISSA, Marcelo. Handbook of telemedicine, p. 9.
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especialmente em lugares remotos, como as pequenas ilhas da Itália. Em comunicado ao
Senado italiano, o presidente da SIT pontuou as dificuldades de provimento à saúde que
ocorrem nestes locais, entre eles: resposta a situações de urgência e emergência; acesso
a consultas especializadas, mesmo de primeiro nível; condução da saúde de pacientes
crônicos e terminais; formação continuada de recursos humanos em saúde, e seu
correspondente isolamento profissional; ônus econômico de transferência e hospedagem
para pacientes e familiares que requerem tratamentos em locais de referência; especial
situação crítica de pacientes que necessitam de quimioterapia, radioterapia e
hemodiálise.102 No mesmo documento, foram elencados os equipamentos locais
necessários para a real efetividade do processo da medicina à distância: teleeletrocardiografia; eletrocardiografia por Holter; monitoramento domiciliar da pressão
arterial; avaliação da capacidade pulmonar por auto-espirometria; glicosímetro;
monitoramento da oximetria; ultrassonografia com transdutores cardiovascular,
abdominal e ginecológico.103
Em 2015, houve um acordo do Ministério da Saúde com as províncias e regiões
autônomas, cristalizado no “Pacto pela saúde”, do qual faz parte o “Pacto pela saúde
digital”. Neste, a telemedicina consta como modalidade habitual de saúde a ser
oferecida para a população. O diploma também ressalta a necessidade do oferecimento
disseminado da banda larga para o pleno desenvolvimento da telemedicina em solo
italiano.104
Porém, em que pesem os esforços envidados por diversos atores italianos de
gestão em saúde italianos, a tecnologia da medicina à distância ainda se encontra
subutilizada na Itália. O que, visto por outro lado, também enseja um grande potencial
de crescimento da ferramenta, muito por conta do interesse da classe médica em utilizar

102. GENSINI, Gianfranco. Strategie di miglioramento dell’assistenza sanitária nelle Piccole Isole
attraverso Servizi di Telemedicina, p. 2.
103. GENSINI, Gianfranco, op. cit., p. 3.
104. GENSINI, Gianfranco. Telemedicina via obbligata per la sanita, 28 Apr 2015.
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a telemedicina.105 Além disso, a tecnologia demanda cuidados em relação às questões
éticas e de responsabilidade médica.106

105. STEFANI, Ilario; MAZZONE, Antonino. Il paradosso – Telemedicina, bella ma ignorata in Italia:
ecco perché, 12 Giu 2017.
106. Idem
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6. Canadá
É previsível que a telemedicina tenha encontrado um terreno fértil no Canadá. O
país alia uma grande extensão territorial, tendo áreas remotas e comunidades isoladas,
com um aparato médico de alta qualidade, no seio de uma nação com evidente foco em
medicina comunitária. A interface da telemedicina acaba sendo útil para conectar
médicos de regiões distantes dos grandes centros, com os locais de excelência
localizados nas áreas urbanizadas.107
O início da medicina à distância no Canadá se deu em 1996, por meio de uma
instituição filantrópica que injetou fundos para que uma equipe médica coordenasse e
efetuasse a prática no âmbito de uma província. O foco foi não só assistencial, mas
também de pesquisa, pois houve a percepção de que o pioneirismo da iniciativa poderia
servir de norte para o emprego do método em todo o território canadense, a depender
dos resultados obtidos, o que de fato ocorreu.108 Antes disso, porém, em 1976, se usou o
rádio VHF para monitoramento cardíaco de um paciente de Ontario.109
Ainda que o emprego da telemedicina “esteja longe de ser rotineiro, está
silenciosamente crescendo no Canadá”.110 De fato, o país tem experimentado uma
expansão nada desprezível, da ordem de trinta por cento ao ano, em estados como
Ontario.111 O estado é emblemático, não só por ser considerado um dos maiores
programas de telemedicina mundiais, mas também por perfazer menos que 0,1% do

107. BEACH, CM; CHAYKOWSKY, RP; SHORTT, S; ST-HILAIRE, F; SWEETMAN, A. Health
services restructuring in Canada – new evidence and new directions, p. 227. Os autores ressaltam a
necessidade de “em adição à tecnologia, um sistema uniformizado de armazenamento inteligível para
todo profissional de saúde envolvido nos cuidados(....) Os dados dos pacientes são cruciais nos níveis
macro e micro.”
108. TAN, Joseph K.H.; SHEPS, Samuel. Health decision support systems, p. 367.
109. HOUSE, A.M.; ROBERTS, J.M. Telemedicine in Canada, p. 386.
110. GLAUSER, Wendy; NOLAN, Michael; REMFRY, Andrew. Telemedicine on the rise across
Canada, p.1.
111. Idem
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faturamento em saúde no local, o que demonstra de maneira cabal o grande potencial de
avanço que o método carrega.112 O uso ainda não disseminado no uso da telemedicina
não quer dizer em absoluto que já não traga benefícios individuais para os pacientes que
sofrem, por exemplo, de patologias psiquiátricas, em que um usuário de um Estado com
poucos recursos de especialistas, como Saskatchewan, acessa um expert atuando em
Toronto.113

112. GLAUSER, Wendy; NOLAN, Michael; REMFRY, Andrew, op. cit., p.1.
113. ANDRE, Jacki. Taking your health care to the next level with telemedicine, 02/07/2017.
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7. Índia
A Índia foi analisada neste estudo enquanto país em desenvolvimento (membro
do grupo BRICS) em que há um evidente progresso da informática como um todo, em
especial no setor de softwares.
Na Ásia, o “Pan Asia Networking”, na década de 1990, fomentou novos usos da
tecnologia da informação nas áreas da saúde, educação, qualidade de vida e governança,
sendo a Índia o país ponta de lança do projeto no continente asiático. Com este objetivo,
o primeiro projeto foi concernente à saúde rural de vilarejos do país ao redor da cidade
de Tirupattur, para isso utilizando quiosques que enviavam informações clínicas para
um médico localizado naquela cidade.114 O sucesso do empreendimento foi relativo:
após seu início, houve uma crescente procura de visitantes aos quiosques, seguida de
um arrefecimento de sua frequência, este atribuível a alguns fatores, como “inabilidade
do operador de operar o equipamento de forma adequada, aceitabilidade pelos
habitantes, identificação do quiosque em área em que a assistência médica já era
habitualmente provida, falta de informação sobre a disponibilidade do serviço, e
presença de assistência médica concorrente nas proximidades”.115
Mesmo assim, a telemedicina progrediu na Índia seguindo fatores favoráveis
presentes em outros países abordados neste estudo, quais sejam: um país de vasto
território com áreas rurais remotas, e poucos equipamentos médicos tendo que prestar
assistência a uma grande população que habita pequenas cidades.116 De fato, setenta
por cento da população indiana habita áreas rurais, limitando o acesso desta massa
populacional aos serviços de saúde, uma vez que oitenta por cento dos médicos atuam
em áreas metropolitanas.117 O cenário favorável ao crescimento da telemedicina na

114. WOOTTON, Richard; PATIL, N. G.; SCOTT, R.E.; HO, Kendall. Telehealth in the developing
world, p. 70.
115. Idem.
116. BOS, Lodewijk; ROA, Laura; YOGESAN, K; O’CONNELL, B; MARSH, A; BLOBEL, B. Medical
and care compunetics 3, p. 23.
117. GANAPATHY, K.; RAVINDRA, A. Telemedicine in India: the Apollo story – Apollo Tele Health
Services, p.1.
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Índia contou com o rápido e eficaz fomento aos sistemas de transmissão de dados e em
especial à telefonia móvel nas regiões rurais. Isso envolveu tanto o setor público como o
privado, partindo do reconhecimento de que a telemedicina poderia representar “a ponte
para suprir a lacuna nos serviços de saúde entre o ter e o não ter”.118
O início do processo foi a instalação de videocâmeras, em 2000, num hospital de
atendimento primário no vilarejo rural de Aragonda, construído dois anos antes.
Patrocinado pelo grupo de hospitais Apollo, a experiência foi bem sucedida. Tendo
como centro de referência os especialistas da cidade de Chennai, a 250 quilômetros de
Aragonda, o hospital, antes de atendimento primário, se capacitou a atender casos
complexos. Considerada o primeiro vilarejo a ser provido de medicina teleassistida,
Aragonda “teve o objetivo de abrir os olhos da comunidade médica; o que o mundo
necessita hoje é de 100.000 Aragondas”.119 O que possibilitou, tecnicamente, a interação
por videocomunicação entre Aragonda e o centro especializado de Chennai foi um
satélite VSAT (“Very Small Aperture Terminal”), instalado pela “Indian Space
Research Organization”.120
Fato interessante, no caso indiano, é que o fomento à telemedicina envolveu o
governo, entidades privadas e organizações não-governamentais (ONGs). Partindo da
experiência inicial relatada anteriormente, hoje a Índia conta com 56,1% dos centros de
telemedicina geridos por ONGs, sendo a maior delas responsável por 1100
equipamentos de medicina à distância espalhados pelo país.121 Os centros gerenciados
diretamente pelo governo indiano em 2016 alcançavam o número de cento e cinco,
conectando equipamentos médicos localizados em comunidades rurais com os centros
de referência das cidades de Delhi, Chandigarh, Srinagar e Paducherry.122 Estima-se que

118. GANAPATHY, K.; RAVINDRA, A., op. cit., p. 2.
119. Idem
120. DASGUPTA, Aparita; DEB, Soumya. Telemedicine: a new horizon in public health in In India, p.
11.
121. https://www.healted.com/blog/Telemedicine-in-India, 2017
122. KAUL, Rhytma. With 105 centres, government spreads telemedicine network across country.
Hindustan Times, Aug 17 2016.
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o custo para o atendimento de um paciente que precise de cuidados especializados,
atinja um décimo do que seria esperado caso fosse atendido da maneira habitual, com
transporte e hospedagem.123
Sendo o maior país democrático e o segundo mais populoso do mundo, a Índia
ainda enfrenta dificuldades sociais marcantes, como “pobreza, analfabetismo, estrutura
sanitária, desigualdade de gênero, e deficiência de assistência à saúde para a população
em geral”.124

123. KAUL, Rhytma, op. cit.
124. MATHUR, Panjak; SRIVASTAVA, Shweta; LALCHANDANI, Arati; MEHTA, Jawahar L.
Evolving role of telemedicine in health care delivery in India, p.1.
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8. Rússia

Os primeiros anos deste século assistiram a um grande progresso na
telemedicina da Rússia, país dotado de um sistema de saúde com muitas peculiaridades.
A Rússia moderna herdou da antiga União Soviética um sistema de saúde
centralizado, com forte e decisiva presença do Estado, típico do comunismo. Houve
uma gradual deterioração da eficácia do provimento de saúde, incluindo o fato de que o
deturpado paternalismo estatal tornou os cidadãos menos comprometidos com sua saúde
individual, o que pode explicar a grande prevalência de obesidade, tabagismo e
alcoolismo.125 Some-se a isso um atraso tecnológico e científico, fruto do isolamento do
antigo país comunista em relação aos avanços da medicina ocidental, e a deterioração
econômica que o país experimentou a partir dos anos 1980, e está formado o retrato de
uma nação com sérias carências na área da saúde.126
O país tem oitenta e nove regiões com variados graus de autonomia, ainda que as
diretrizes do sistema sejam federais. Em vias de reorganização, o sistema de saúde russo
tem focado a aquisição de tecnologia e sua integração ao provedor de saúde, em um
ambiente de restrições de orçamento. Nessa conjuntura, a telemedicina tem ocupado um
espaço importante.127
Elena Khasanshina, em estudo que serve de fonte para esta parte da tese, elenca
os fatores que tornam o emprego da telemedicina na Rússia particularmente atrativo:
“*Uma grande diferença de padrão dos diagnósticos e tratamentos disponíveis entre
as localidades federais (Moscou, São Petersburgo), regionais e rurais.
*Grandes distâncias separando as populações e uma falta generalizada de acesso a
transporte tanto para os pacientes quanto para os especialistas
*Forte necessidade de desenvolver a expertise técnica dos médicos, a despeito destas

125. KHASANSHINA, Elena V. Socio-economical impact of telemedicine in Russian Federation, p. 2.
126 Idem.
127. KHASANSHINA, Elena V, op. cit, p. 3.
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dificuldades.
*O desenvolvimento rápido da telecomunicação em banda larga na Rússia está
permeando o potencial de provimento de telemedicina/telessaúde para as comunidades
remotas.
*O conhecimento da tecnologia da informação pelos usuários potenciais não é novo e
há uso disseminado e cotidiano de computadores pela população.
*Enquanto os computadores e a comunicação digital se tornam mais baratos, os custos
de transporte e hospedagem aumentam.
*Há um mercado agressivo para telecomunicações, videoconferências, equipamentos de
telemedicina/telessaúde e softwares.
*A nova estrutura econômica da Rússia tem influenciado todos os segmentos da
sociedade russa. Enquanto a mudança para a economia de mercado tem criado muitas
oportunidades para empresas e indústrias, também tem colocado vários desafios para os
locais de provimento de saúde, que estão tentando manter o sistema de saúde pública
em um nível satisfatório em um ambiente de decrescente apoio estatal e maior ênfase na
estrutura da comunidade local.”128

Ao longo dos últimos anos, os hospitais russos tem estado conectados com a
Internet, o que possibilita videoconferências. Ainda que a rede digital seja bem
espalhada ao longo do país, a velocidade é lenta.129 Além disso, no que toca mais
diretamente ao tema deste estudo, também na Rússia há carência de normas éticas e
legais em face da telemedicina.130 E apesar de o impacto social da telemedicina ser
reconhecido pelos governantes como tendo boa efetividade e custo-benefício, o país
caminha a passos mais lentos do que seria desejável nesta seara, muito por conta do
peso burocrático e da falta de investimentos.131

128. KHASANSHINA, Elena V, op. cit, p. 3-4.
129. Idem, p.5.
130. Idem.
131. Idem, p. 10.
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9. Noruega

O país tem uma distribuição desigual da população, com a região norte dotada
de baixa densidade populacional. Felizmente, há uma forte política governamental no
sentido de resguardar as comunidades rurais com estrutura adequada, incluindo acesso à
internet. Além disso, o sistema de saúde norueguês se fundamenta no acesso igualitário,
com uma taxação generalizada e tendo como escopo a descentralização no
atendimento.132
Portanto, há condições para o emprego da telemedicina, tanto em termos de
estrutura como de demanda em saúde pública. E de fato isso se concretizou.
Inicialmente o Ministério da Saúde e de Assuntos Sociais formou um comitê para que
houvesse a implementação da telemedicina na Noruega. É interessante notar que houve
um foco muito grande na questão da segurança de transmissão de dados sensíveis, por
meio da rede Norwegian Healthnet.133 A telemedicina norueguesa é utilizada tanto na
modalidade assíncrona (envio de dados para posterior análise e conduta) como na
síncrona (atuação online), e uma das primeiras especialidades que foram efetivadas no
uso da medicina à distância foi a teledermatologia. A ferramenta tomou vulto no país, e
atualmente o Norwegian Centre of Telemedicine, ligado à Universidade do Norte da
Noruega, “produz e provê conhecimento sobre telemedicina tanto nacional como
internacionalmente.”134
Instituições sólidas de pesquisa na Noruega tem envidado esforços para o
desenvolvimento da tecnologia de informação em saúde. O Conselho de Pesquisa da
Noruega fomenta um amplo programa de pesquisa, do qual derivaram quarenta e dois
projetos na área.135 A Noruega atualmente é referência em expertise na telemedicina.

132. BERGMO, Trine Strand. The long road from potential to realized gains of information technology in
healthcare – experiences from Norway, p. 1.
133. Idem, p. 4.
134. Idem, p. 10.
135. Idem, p. 10
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CAPÍTULO VI. PRINCÍPIOS DE BIOÉTICA APLICADOS À
TELEMEDICINA

A prática da telemedicina envolve alguns desafios éticos, que se não são novos
no exercício da medicina de forma geral, no caso da nova tecnologia se tornam mais
complexos. Aqui se inserem, por exemplo, questões como o registro médico para
atuação à distância, a confidencialidade e a própria relação médico-paciente.136
Frise-se, entretanto, que a ética aplicada à telemedicina não é um “mundo à
parte” em relação à ética geral da medicina e à própria bioética. Nesse sentido, as novas
diretrizes da Associação Médica Americana (AMA), de 2016, consideram que
“telemedicina e telessaúde são outro estágio da crescente evolução de novos modelos
para o aporte de saúde e para a relação médico-paciente (...) O novo guia ético da AMA
ressalta que enquanto novas tecnologias e novos modelos de atendimento continuam a
emergir, as responsabilidades éticas fundamentais dos médicos não se modificam”.137
Assim, independente do modelo de medicina que se abrace, “os pacientes devem ser
capazes de confiar que os médicos colocarão o bem-estar dos pacientes acima de
qualquer interesse, os proverão de cuidados competentes, fornecerão as informações de
que os pacientes necessitam para tomar decisões acertadas sobre seus cuidados,
respeitarão a privacidade e a confidencialidade dos pacientes, e tomarão as medidas
necessárias para a continuidade de atendimento”.138
O documento também recomenda um engajamento dos profissionais de saúde no
sentido de refinar a eficiência das tecnologias envolvidas, e torna-las acessíveis aos
pacientes que necessitam de seu uso, e que a adoção de guidelines de cunho ético
permite a prática da telemedicina salvaguardando os interesses dos pacientes139, além de

136. VIEGAS, Steven F.; DUNN, Kim. Telemedicine: practicing in the information age, p. 59.
137. RESNECK, Jack, in AMA Adopts New Guidance for Ethical Practice in Telemedicine.
138. MILLS, Robert J. AMA Adopts New Guidance for Ethical Practice in Telemedicine.
139. Idem.
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“reconhecer as limitações do método, tomando adequadas medidas para suplantar estas
limitações”.140
É fato que estas limitações existem e que algumas delas podem mitigar, em uma
fase de transição, a aderência dos médicos à nova tecnologia. Uma delas é o próprio
temor dos médicos em face de processos judiciais, frente a uma ferramenta que ainda
não dominam.141 Da mesma forma, a percepção de que a telemedicina possa ser
benéfica em uma seara carente de especialistas, como a genética,142 acende, por outro
lado, uma luz sobre o quão desastroso seria uma quebra de privacidade em área tão
inerente ao que há de mais individual no ser humano.
Nesse sentido, a ciência tem lançado cuidadoso olhar sobre a ética da
telemedicina. Em recente estudo de revisão sistemática que abrangeu cinco anos (20122017) de pesquisas publicadas em revistas indexadas, coletadas nas principais bases de
dados (PubMed, Scopus e Science Direct), Mostafa Langarizadeh e colaboradores
encontraram um total de 503 artigos sobre ética na telemedicina.143 Desse conjunto, os
principais assuntos que permearam as preocupações éticas na nova interface foram:
ética

e

tecnologia;

relação

médico-paciente;

segurança

e

confidencialidade;

telemedicina e justiça; consentimento informado.144
Na questão da tecnologia, a preocupação se prende à qualidade das informações,
que deve ser acompanhada de guidelines e padrões éticos. Também aqui se inclui a
segurança da aparelhagem médica utilizada em telemedicina. Na relação médicopaciente, destacou-se o problema da escolha da terapêutica adequada, que deve ser feita
não pelo médico, mas pelo paciente suficientemente informado pelo médico. Em
relação à segurança e confidencialidade, depreende-se que há desafios na utilização da

140. RESNECK, Jack, in AMA Adopts New Guidance for Ethical Practice in Telemedicine.
141. JOHNSON, Alissa. Digital doctors: telemedicine improves medical care in remote areas, but faces
some policy obstacles.
142. Idem.
143. LANGARIZADEH, Mostafa; MOGHBELI, Fatemeh; ALIABADI, Ali. Application of Ethics for
Providing Telemedicine Services and Information Technology.
144. Idem.

65

telemedicina, apontados, por exemplo, por análise do General Medical Council, e de
resto dissecados ao longo desta tese. O quesito justiça aponta o fato de muitos países
não disporem de meios apropriados para o acesso à tecnologia, o que inclui aspectos
estruturais como a Internet de banda larga, e nem de meios econômicos para a obterem a
curto prazo. Por fim, a obtenção do prévio consentimento informado é considerada
essencial para qualquer conduta médica a ser tomada, e deve incluir: descrição da
terapia a ser utilizada; riscos e prováveis problemas do tratamento; aspectos benéficos
esperados; condutas alternativas possíveis; condutas a serem tomadas em caso de
problemas; a possibilidade de cancelamento de procedimentos por opção do paciente.145
No mesmo sentido caminham os norte-americanos American Medical
Association (AMA) e Council on Ethical and Judicial Affairs (CEJA), ao indicarem
padrões de conduta atinentes à prática da telemedicina, e as apontando como temaschave no exercício da nova ferramenta médica.146
Em nosso meio, carece regulação ética adequada e moderna. Ainda que os
princípios éticos acima relatados sejam aplicáveis, e de resto já tenham sido enunciados
em matizes gerais na Declaração de Tel Aviv, de 1999 (Anexo 1 e Capítulo IV desta
tese), há que se concretizar uma norma regulatória mais sólida no Brasil. O principal
diploma ético-normativo que existe na atualidade é a Resolução 1643, de 2002, do
Conselho Federal de Medicina (Anexo 6 e Capítulo IV). Tendo dezesseis anos, já mostra
sinais de exaustão e desconformidade com os avanços evidentes que a telemedicina
obteve neste período, e deve ser, portanto, aperfeiçoada. A Câmara Técnica de
Informática Médica do Conselho Federal de Medicina se movimenta em direção a esta
renovação, porém até a conclusão desta tese não havia posição firmada em plenário, na
forma de uma nova Resolução.

145. LANGARIZADEH, Mostafa; MOGHBELI, Fatemeh; ALIABADI, Ali. Application of Ethics for
Providing Telemedicine Services and Information Technology.
146. CHAET, D.; CLEARFIELD, R.; SABIN, J.E.; SKIMMING, K. Ethical practice in Telehealth and
Telemedicine.
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CAPÍTULO VII. O ALCANCE DA RESPONSABILIDADE MÉDICA
EM FACE DA TELEMEDICINA

1. Responsabilidade civil e responsabilidade penal

A responsabilidade médica e das equipes de saúde, temas tão atuais como
espinhosos, se inserem na teoria geral da responsabilidade civil e penal, razão pela qual
dedicaremos, preliminarmente, algumas linhas a estes tópicos no presente estudo.
A responsabilidade nasce da noção de restituir ou recompensar por um dano ou
ato ilícito praticado em relação a outrem. É inerente à noção do Direito o dever legal de
não lesar ninguém, explicitado no artigo 186 do Código Civil atual.147 Do dano deflui a
obrigação de indenizar por parte do autor do ato148, visando a compensação da vítima.
Ou seja, responsabilidade enseja “uma ideia de segurança ou garantia da restituição ou
compensação do bem sacrificado”.149
Os conceitos de obrigação e responsabilidade são intimamente relacionados,
porém não se confundem, uma vez que obrigação é um dever jurídico originário,
enquanto responsabilidade é um dever que sucede a obrigação e nasce dela, como
consequência à sua violação.150 Nesse sentido, é necessário que de início haja um ato
jurídico no sentido estrito por parte do autor, ou seja, que gere “consequências jurídicas
previstas em lei e não pelas partes interessadas”151, para que daí se materialize, no caso
de uma lesão consequente ao ato, uma responsabilização. A responsabilidade carrega o
dever amplo e nobre de compensar de forma adequada o equilíbrio moral e patrimonial
que foi desfeito, nascendo daí os conceitos, a serem abordados neste capítulo, de dano

147. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
148. Código Civil, artigo 927: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.”
149. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 1 – parte geral – obrigações - contratos, p. 403.
150. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, p. 2.
151. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro – 1. Teoria geral do Direito Civil, p. 424.
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material e de dano moral.152
Há tutela constitucional para a responsabilidade, porém expressa apenas em
quesitos específicos. Assim, no tocante aos prestadores de serviços públicos, o artigo
37,§ 6º da Constituição Federal153 modifica a relação de forças ao estabelecer a
responsabilidade direta e objetiva para aqueles prestadores.154 Isso terá efeitos evidentes,
para exemplificar com uma situação que toca a este estudo, na responsabilização de
hospitais públicos por dano de paciente, situação em que se insere a doutrina do “risco
administrativo”. Nesta, prescinde-se da necessidade de prova de culpa ou dolo do
agente, para que se configure sua responsabilização155, caracterizando o risco objetivo,
que retomaremos adiante neste capítulo. Por óbvio, essa responsabilidade se reflete em
marcantes reflexos no âmbito processual. Vale frisar que a responsabilidade do Estado
se estende mesmo em relação a terceiros, e não só aos usuários, cuja excludente só pode
ser invocada no caso de culpa exclusiva da vítima ou de força maior.156
Entretanto, abstraindo as questões de responsabilidade institucional, a tônica na
responsabilidade civil é a modalidade subjetiva, e não objetiva, com a necessidade de
dolo ou culpa para se configurar. Segundo a doutrina majoritária, a culpa em sentido
amplo se divide em dolo, quando há intenção de causar lesão, e em culpa no sentido
estrito, quando aquela intenção está ausente.157
Assim, no dolo há uma conduta movida por vontade, por parte do agente, de
causar lesão na vítima. O ato ilícito é causado por ação ou omissão de natureza
intencional.158 Nesse sentido, o agente antevê mentalmente o resultado de sua ação,

152. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro – 7. Responsabilidade Civil, p.5.
153. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
154. CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 401.
155. SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição, p. 354.
156. STF, RE 591.874/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 14/09/2009, citado em BULOS,
Uadi Lammêgo, Curso de Direito Constitucional, p. 1014-1015.
157. ARAÚJO, Vaneska Donato. Responsabilidade civil, p. 38.
158. CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 31.
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tendo a plena consciência da ilicitude, e persegue este resultado por meio de sua
conduta.159 Pelo contrário, na culpa em sentido estrito a intenção está ausente, sendo
definida como “violação do dever objetivo de cuidado, que o agente podia conhecer e
observar, ou como querem outros, a omissão de diligência exigível.”160
A culpa pode ser escalonada, segundo as modalidades de culpa gravíssima,
grave, leve e levíssima161, o que terá implicações na quantificação da indenização, em
caso de condenação.
Na questão da culpa em sentido estrito, é fundamental que se entenda que ela é
uma falta de observação do dever de cuidado. Os outros elementos que a preenchem
são: a previsibilidade, uma vez que o agente deve ter a percepção e antever as
consequências de sua conduta omissiva ou comissiva; e o fato de ser uma “conduta
voluntária com resultado involuntário”.162 O que vai exteriorizar a conduta culposa é a
presença da imprudência, imperícia e negligência163, de cujo teor trataremos no item de
responsabilidade médica, logo adiante. Importa dizer, por ora, que as três modalidades
de conduta culposa sempre recaem no desvio da conduta imposta pela norma, tendo o
agente a consciência e a capacidade de ter conduta diversa.164
A responsabilidade implica em deveres. A culpa pelo dever violado pode ter
natureza contratual ou extracontratual, sendo a primeira expressa em cláusula expressa
em acordo firmado entre as partes, e a segunda (também conhecida como “aquiliana”)
se refere “à transgressão do dever legal, positivo, de respeitar o bem jurídico alheio, ou
do dever geral de não causar dano a outrem, quando a conduta não está regulada por

159. CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 32.
160. Idem.
161. MONTENEGRO FILHO, Misael. Responsabilidade civil – aspectos processuais, p. 358.
162. CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 34-35.
164. IDEM, p. 37.
165. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – volume II – teoria geral das
obrigações, p. 315.
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uma convenção”166 Tal diferenciação importa no aspecto probatório, uma vez que na
responsabilidade contratual o ônus da prova é do devedor, valendo o inverso para a
responsabilidade extracontratual, esta entendida como obrigação de “não prejudicar”.167
É importante que se conceitue o conceito de culpa “in elegendo”, que muitas
vezes é cabível nos casos de equipes de saúde. Tal instituto remonta ao Direito Romano,
em que o dono de um escravo poderia ter responsabilidade por um dano causado por ato
de seu escravo.168 Atribui-se a culpa “in elegendo”, modernamente, “quando há má
escolha da pessoa a quem uma tarefa é confiada”.169 Entretanto, deve-se frisar que tal
espécie de culpa, considerada culpa presumida e compatível com o Código Civil
anterior (1916), de acordo com parte da doutrina está em desuso atualmente, uma vez
que o Código vigente, de 2002, privilegia a responsabilidade objetiva para pais, patrões,
etc.170 no seu artigo 933.171
Nessa linha, a culpa presumida nasce da constatação de que a prova da culpa por
vezes é muito difícil, sendo a presunção um mecanismo pelo qual se favorece a posição
da vítima. Tal conceito deságua na diferenciação processual, segundo a qual na culpa
presumida o ônus da prova recai sobre o demandado.172 Porém deve-se diferenciar a
culpa presumida do conceito de responsabilidade objetiva. No caso da culpa presumida

166. PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 316.
167. Idem, p. 317.
168. ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations – Roman foundations of the civilian tradition, p.
377.
169. PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 317.
170. CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 39.
171. Art 932: “São também responsáveis pela reparação civil: I– os pais, pelos filhos menores que
estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II- o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que
se acharem nas mesmas condições; III- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV- os donos dos hotéis,
hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação,
pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V- os que gratuitamente houverem participado nos produtos
do crime, até a concorrente quantia.”
Art. 933: “As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de
sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”
172. CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 40.
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se está em face de uma presunção juris tantum, com as repercussões, como dissemos, de
natureza processual.173 Aqui, não se afasta a ideia de culpa. Na responsabilidade
objetiva, pelo contrário, se abstrai a culpa, notadamente nos serviços de “diversões
públicas, transportes, hotelaria, esportes, dentre outros.”174 Dentre estes “outros”,
acrescenta o autor deste estudo, se encontram, por exemplo, os serviços hospitalares não
diretamente ligados aos atos médicos, como a hotelaria hospitalar.
Indo para a questão conceitual que dá o título a este item da tese, observe-se que
não há uma diferença ontológica entre a responsabilidade civil e a penal, uma vez que as
duas tratam igualmente da violação de deveres, o que se chama de ilicitude. A
delimitação entre responsabilidade civil e penal será uma atribuição do legislador, de
cunho político, ao definir responsabilidade penal aquela que se refere a ilícito público,
portanto de maior gravidade. Por seu turno, a responsabilidade civil é atinente a norma
de natureza menos grave.175 O interesse do Direito Penal em punir o ato ilícito visa à
proteção da coletividade, ao contrário do Direito Civil, cujo norteamento é a
indenização do indivíduo pela lesão sofrida.176
Além disso, há muito tempo o direito luso, que em boa parte embasa o nosso
direito, ensina que “a responsabilidade criminal é sempre acompanhada da
responsabilidade civil”.177 Na norma brasileira constitucional atual, a responsabilidade
penal não ultrapassa a pessoa do condenado.178 Isto está explicitado na Carta Magna, em
seu artigo 5º, inciso XLV, que entretanto ressalva que a questão indenizatória (cível)
pode atingir os sucessores do condenado, sendo esta uma importante delimitação entre a

173. CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 40.
174. ESTEVES, Júlio César dos Santos. Responsabilidade civil do Estado por ato legislativo, p. 32.
175. CAVALIERI FILHO, Sérgio, op. cit., p. 14.
176. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – parte geral, p. 513.
177. FONSECA, Antonio Alves da; CASTRO, José Luciano de. O Direito – Revista de jurisprudência e
legislação – tomo VIII, p. 563.
178. SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal – parte geral, p. 33.
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responsabilidade penal e a civil.179 Importante frisar que a responsabilidade penal se
refere a atos comissivos ou omissivos da pessoa humana, sendo que “a conduta, pedra
angular da Teoria Geral do Crime, é produto essencialmente do homem”.180
Entretanto, atualmente há polêmica doutrinária acerca da responsabilidade penal
da pessoa jurídica, o que em tese escaparia do fundamento acima exposto, uma vez que
aqui não se trata de pessoas físicas. Quem advoga pela punibilidade da pessoa jurídica
sustenta que o ocultamento de pessoas físicas por trás de uma fachada de ente jurídico
poderia resultar em impunidade, e que esta modalidade de responsabilização seria útil
principalmente no combate aos crimes econômico-financeiros.181 Em contraponto a essa
posição, Juarez Cirino dos Santos rejeita a responsabilização penal da pessoa jurídica,
argumentando que ela lesaria o princípio da legalidade, de muito valor no Direito
Penal.182 Além disso, o fato de a pessoa jurídica ser “impessoal e incorpórea” afastaria o
efeito preventivo e retributivo da pena, só eficaz no psiquismo da pessoa física,
retirando seu sentido criminal.183 Neste mesmo sentido caminha Cezar Bittencourt, para
quem o fulcro constitucional da responsabilidade penal pessoal (artigo 5º, XLV, da
Constituição Federal) não deve ser apartado da questão, impossibilitando a penalização
criminal da pessoa jurídica. O que não quer dizer, ainda segundo este último
doutrinador, que a pessoa jurídica não possa sofrer sanções pecuniárias.184 A intrincada
questão, ainda que tratada de forma sumária neste estudo, importa no que tange à
responsabilização em face da telemedicina, uma vez que não raro as empresas
operadoras serão levadas a juízo. De qualquer forma, a responsabilização civil da pessoa

179. “Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”.
180. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – parte geral, p. 275.
181. SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade penal das corporações. In: Livro homenagem a
Miguel Reale Júnior, p. 203.
182. SANTOS, Juarez Cirino, op. cit., p. 694.
183. Idem.
184. BITTENCOURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 276.
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jurídica, ao contrário da polêmica que existe no plano criminal, é pacífica na doutrina
civil e reforçada na norma consumerista. O norteador da responsabilidade da pessoa
física, inserido na teoria subjetiva e portanto que não prescinde da culpa, é afastado no
caso das empresas, estas responsabilizadas, em regra, objetivamente. Este será o mote,
entre outros, para o subitem a seguir.
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2. Uma visão atual da responsabilidade médica

Esta tese é apresentada em uma Faculdade de Direito, portanto é no terreno
jurídico que vamos caminhar. Entretanto, a natureza do estudo implica na percepção de
que os principais protagonistas são o médico e seu paciente. Isso porque, ainda que o
trabalho direcione seu foco sobre a questão regulatória e de responsabilidade jurídica,
não há como apartar o fundamental contexto de que a atuação médica possui
particularidades sem as quais não se pode chegar a um objetivo. Ou seja, para que se
atinja um bom substrato, quando se pensa em doutrina, norma e julgados, há que se
recorrer ao embasamento sólido da atuação médica e do fim último que a direciona.
Perceba-se, também, que a telemedicina evoca o concurso de vários atores,
levando ao ápice o que se entende por trabalho em equipe. Aqui entram: o médico ou a
equipe de médicos, presenciais ou à distância; os paramédicos; os experts técnicos que
cuidam da transmissão e guarda de dados; os técnicos de manutenção e as equipes de
logística; os gestores das empresas ou dos sistemas públicos que movem a maquinaria
da telemedicina; os financiadores dos sistemas; as equipes de publicidade que “vendem”
o método ao usuário; as instituições de saúde; e, claro, a figura soberana do próprio
paciente.
Enquanto tese jurídica, aqui se pode recorrer a Luhmann, que insere o
nascedouro da norma como uma fórmula de contingência, segundo a qual a regulação
tem sua gênese em uma função, e que essa regulação não encontra respaldo em uma
mera concepção de jusnaturalismo.185 De fato, como recorrer ao jusnaturalismo em face
de uma exigência regulatória tão complexa como a da telemedicina? A premência da
positivação, segundo o mesmo autor, é legitimada pela própria função, e isso dá solidez
ao sistema jurídico.186
Por outro lado, a necessidade de positivação não obstrui a questão ética, inerente
a qualquer tema que se imiscui na área médica. Ainda que as questões éticas, aqui

185. LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade, p. 294.
186. Idem, p. 295.
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especificamente as bioéticas, muitas vezes não chegam a um denominador comum, por
serem dependentes de influxos sociais, filosóficos e mesmo religiosos187, são estas
questões que devem nortear as atitudes médicas. Sem perder de vista que a beleza da
ética está no fato de ela oferecer um suporte que suplanta os interesses pessoais, como
ensina Peter Singer.188
Ressalto estas colocações porque, na análise da responsabilidade em face da
telemedicina, interessa estudar, sobretudo, a responsabilidade do médico. Mesmo que,
como comentamos, a efetividade da telemedicina necessite de um aparato técnicocientífico de equipe, o médico é o ator principal. Vejamos: no telemonitoramento, no
aconselhamento à distância, nos procedimentos remotos, e no ensino médico não
presencial, não há como prescindir, atualmente, da figura fulcral do médico.
Nesse sentido, a aferição da responsabilidade em telemedicina, possível em
vários planos profissionais, não representa uma quebra de paradigma em relação ao que
já se discute em face da responsabilidade médica, e que abordaremos em síntese a
seguir. Representa, outrossim, uma soma, um plus, em um sistema jurídico que admite
porosidade. Ao introduzir uma interface tecnológica no tratamento de saúde, o aparato
da telemedicina muda sua conformação, porém não retira sua essência.
É preciso frisar, porém: o fato de que semearemos mais no terreno da
responsabilidade médica não implica em uma espécie de hierarquização. Nem tampouco
que se considerem as responsabilidades de técnicos ou paramédicos como acessórias.
Implica, sim, no fato de que os atos médicos irão permear a telemedicina como um
todo, e que o deslinde da responsabilidade em telemedicina torne imprescindível a
análise da responsabilidade médica. É por ela, portanto, que vamos começar.
De início, é necessário analisar com cuidado a questão da culpa. Como
relatamos anteriormente, na atividade médica a responsabilidade é sempre subjetiva, o
que significa que não pode haver responsabilização do profissional de saúde sem que
haja culpa, seja no sentido amplo, que inclui o dolo, seja no sentido estrito, que afasta o

187. VALENTE, Sílvio Eduardo. Autorizações para tratamentos no fim da vida – diretivas antecipadas
de vontade, p. 86.
188. SINGER, Peter. Ética prática, p. 340.
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comportamento doloso. Isso quer dizer que “encontra-se na culpa o fundamento jurídico
da responsabilidade médica”.189
Inserida esta premissa, impõe-se a eventual dificuldade de identificar o autor do
ato culpável, eis que “a complexidade das relações sociais contemporâneas fez com que
a ideia da individualização da responsabilidade, em muitas situações, tenha se tornado
problemática, pois a vida cotidiana é tecida por meio de uma infinidade de pequenos
atos, microdecisões, que se processam dentro de estruturas impessoais e imensas”.190
Ora, é evidente que um sistema de funcionamento intrincado como a telemedicina, com
a correspondente complexidade em relação à responsabilidade, é uma das estruturas
imensas de que fala Vicente Barretto.
Mais ainda: da própria busca da individuação da culpabilidade, fundamental na
busca da responsabilidade, pode-se, em sentido amplo, perceber de modo palpável o
quanto é necessário desenvolver o mensuramento da responsabilidade na própria
aplicação prática da ciência. E isto não só do que se frui, enquanto ciência prática,
agora, mas também com o olhar no futuro.191 Tal conclusão parece incontestável no
caso da telemedicina, uma vez que seu emprego paulatinamente mais intenso é caminho
sem volta para o emprego da arte médica vindoura.
Abordemos, então, a questão da individualização da culpa. Em princípio, do
Direito Criminal deve-se colher o conceito de “culpabilidade pelo fato”, doutrina bem
dissecada por Miguel Reale Junior, e que afasta algumas distorções sobre periculosidade
baseada na personalidade do agente.192 Isto posto, deve-se também apartar uma inserção
não cabível do Direito Penal nesta seara, limitando sua aplicação a fatos não abarcados

189. FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico, p. 256.
190. BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, responsabilidade e sociedade tecnocientífica. In:
MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. Bioética e responsabilidade, p. 13.
191. MÖLLER, Letícia Ludwig. Esperança e responsabilidade: os rumos da bioética e do direito diante
do progresso da ciência. In: MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. Bioética e
responsabilidade, p. 30.
192. STOCO, Tatiana de Oliveira. Personalidade do agente: uma herança da subjetivação do direito
penal. In: PASCHOAL, Janaína Conceição; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Livro homenagem a
Miguel Reale Junior, p. 726-727.
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por outras áreas do direito.193 Até porque, como comentamos antes, a mão forte do
Direito Penal é aplicável quando a matéria é de interesse público, a fim de resguardar
um bem jurídico que interesse à sociedade, porém é inerente à dogmática penal o
princípio da intervenção mínima.194
Abstraindo-se, portanto, questões alheias à culpabilidade subjetiva, e também
com vistas a usar a modalidade de direito cabível, é de início na delimitação dos
elementos subjetivos que devemos buscar o divisor entre dolo e culpa. Aquela com
“vontade psicológica de realização do fato”195, esta última sem esta vontade. O dolo
direto, destarte, como tipo subjetivo se perfaz pela “consciência e vontade de ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem”.196 No dolo eventual, por sua vez, “os
autores executam o plano, apesar de levarem a sério a possibilidade de resultado típico,
então conformam-se (ou aceitam) sua eventual produção, decidindo-se pela possível
lesão do bem jurídico.”197
Porém vejamos: em sede de culpabilidade médica, o dolo, tanto o direto como o
eventual é exceção, e não regra. Ou seja, ainda que haja a plena possibilidade de ato
doloso, e cuja percepção em regra não oferece entraves, é no plano da culpa em sentido
estrito que vamos trabalhar. Nesta, o elemento volitivo, de querer causar dano, em geral
não se cristaliza.
Nessa linha, observe-se também que a culpa presumida não existe, uma vez que
este tipo de raciocínio, em última instância, poderia atribuir ao médico a obrigação de
curar.198 O que remete, de pronto, à ainda discutida questão da atividade médica como
obrigação de meios ou de resultado. É certo que a medicina não pode prometer cura
para o paciente, e sim diligência no agir por parte do médico com vistas à obtenção da

193. OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Hassemer e o direito penal brasileiro – direito de intervenção,
sanção penal e administrativa, p. 192-195.
194. LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros. Direito Penal Constitucional, p. 134-135.
195. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal, p. 90.
196. PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – volume 2, p. 133.
197. SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal – parte geral, p. 140.
198. FARAH, Elias. Temas de direito médico, p. 134.
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cura. Isso porque a fisiologia e a patologia humanas, assim como a de todos os sistemas
biológicos, escapa da previsibilidade matemática, introjetando uma dose apreciável de
imprevisibilidade no sistema. Assim, o próprio curso da doença, que “por vezes insiste
em desafiar o senso comum, os prognósticos mais acurados e as expectativas mais
prováveis”199 torna impossível a obrigação de resultado nesta seara. Vários tribunais
tem se posicionado, porém, contra este preceito no caso da cirurgia plástica estética e
dos procedimentos médicos de cunho cosmético. O que nos parece errôneo, visto que os
procedimentos estéticos se sujeitam aos mesmos influxos biológicos dos tratamentos
não estéticos, não lhes devendo retirar, assim, o atributo de obrigação de meios.200 De
qualquer forma, para os fins desta tese, a polêmica não se aplica, uma vez que parece
escapar da uso da telemedicina, pelo menos a curto e médio prazo, a aplicação na
estética. Sua essência é, com toda firmeza, a aplicabilidade para proporcionar
tratamento de patologias, monitoramento de pacientes e atualização médica à distância.
Por conseguinte, já se pode colher daqui uma primeira conclusão: telemedicina é
passível de obrigação de meios.
Cabe definir, neste momento, o que é a atuação médica com diligência, já que
ela é o cerne da obrigação de meios, e ao mesmo tempo, uma vez cumprida, exime o
médico de culpabilidade. Os elementos para a culpa, necessários, mas não suficientes
para que se caracterize um erro médico, como abordaremos mais à frente, são a
imperícia, a imprudência e a negligência.
Entende-se que a imperícia seja “a falta de observação de normas, por
despreparo prático ou por insuficiência de conhecimentos técnicos”.201 Ainda que se
possa pensar, por conta da definição acima, em situações causadas por médicos mal
preparados e pouco atualizados, parte da doutrina questiona a rotulação de médico
imperito. Isto porque, em tese, o médico com habilitação profissional e inscrito no
conselho de classe é considerado perito para seu ofício. É dizer: o médico que passou
por uma faculdade, foi avaliado e diplomado, reuniria as condições necessárias e

199. DANTAS, Eduardo. Direito médico, p. 139
200. Idem, p. 154..
201. FRANÇA, Genival Veloso, Direito médico, p. 267.
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suficientes para que se lhe afaste a pecha de imperito.202 Esta não parece ser, entretanto,
a posição doutrinária majoritária. Para esta, o significado mais aceito da imperícia é que
“não significa apenas desconhecer totalmente o procedimento, mas também aplicar
deficientemente o conhecimento que o médico possui ou deveria possuir. Isso explica o
aparente paradoxo de atribuir-se ignorância a um profissional habilitado para o pleno
exercício da medicina.”203 A título de exemplificação, no âmbito deste estudo, podemos
pensar em uma equipe cirúrgica que falha ao não saber manejar os instrumentais
cirúrgicos para um procedimento à distância.
A imprudência, por sua vez, é o modo de agir sem cautela, com
“intempestividade, precipitação, insensatez ou inconsideração”.204 Comissiva por
excelência, e não omissiva, a imprudência requer um agir além do que manda o que foi
estabelecido na medicina baseada em evidências, colocando o objeto do ato, ou seja, o
paciente, em risco. Ao agir precipitada e impensadamente, o profissional de saúde se
afasta do seu dever de cuidado e não evita um resultado previsível.205 Por exemplo, uma
equipe que lance mão de tecnologia experimental no trato de um paciente, ou seja, sem
que esta tecnologia tenha tido o aval da ciência médica consolidada, incorre em
imprudência.
Fechando a tríade das atitudes médicas culposas, a negligência se reveste, hoje,
da maior relevância entre estas modalidades, por ser a que mais frequentemente imputa
culpabilidade ao profissional médico. Trata-se do agir com desleixo, omissivamente,
caracterizando-se pela “inação, inércia, passividade”.206 Mais do que a imperícia e a
imprudência, pode se estender a atos médicos não invasivos ou mesmo que não
envolvam a terapêutica em si, como a simples anamnese.207 Uma hipotética situação de

202. FRANÇA, op. cit., p. 267.
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205. CORDEIRO, Elza Bernardes. O erro médico e suas consequências jurídicas, p. 79-80.
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207. STAUCH, Marc. The law of medical negligence in England and Germany- a comparative analysis,
p. 25.

79

negligência no plano da telemedicina seria aquela em que o médico localizado em um
centro de referência especializado, e atuando remotamente, não se preocupa em
aquilatar minimamente as condições físicas e de pessoal técnico do centro médico ao
qual vai prestar orientação. Nesse caso, teria responsabilidade subsidiária.
A esta altura, é importante citar os elementos que caracterizam o erro médico, já
que a culpa representa apenas um de seus requisitos. Os outros são o dano, a ação e o
nexo de causalidade entre eles. O dano, que pode ser de natureza patrimonial ou não
patrimonial,208 envolve uma lesão. Ainda que no caso de um dano moral (não
patrimonial) haja nuances mais sutis, o dano patrimonial em saúde evoca um prejuízo
ou sequela para órgão ou função fisiológica, ou mesmo a morte. A “presença de uma
alteração na integridade psico-física”,209 imputada à atuação do médico, é passível de
quantificação seguindo critérios técnicos, de responsabilidade do perito, e será crucial
quando do mensuramento de indenização.
No caso do ato, este pode ser comissivo ou omissivo. No primeiro caso, o
médico tem um comportamento ativo, efetuando, por exemplo, um procedimento ou
uma prescrição. E no segundo, deixa de faze-lo. O ato médico se cerca atualmente de
alguns quesitos que o definem, muitas vezes com aspectos polêmicos, e a que
voltaremos a nos referir neste estudo mais adiante. De qualquer forma, vale citar que na
telemedicina os atos realizados pelo médico não são os únicos passíveis de
responsabilização, uma vez que se trata de trabalho em equipe. Por certo, o ato médico
“não necessita ser obrigatoriamente científico, mas não pode contrariar o que tenha sido
cientificamente estabelecido.”210
Também é preciso que haja nexo de causalidade entre ato e dano, ou seja, o

208. COSTA, Patrícia Cordeiro da. Causalidade, dano e prova – a incerteza na responsabilidade civil, p.
120.
209. VIEIRA, Duarte Nuno; CORTE-REAL, Francisco. Nexo de causalidade em avaliação de dano
corporal. In: VIEIRA, Duarte Nuno; QUINTERO, José Alvarez. Aspectos práticos da avaliação do dano
corporal em Direito Civil, p. 61
210. SÁ JUNIOR, Luiz Salvador de Miranda, in: SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos
realizados à distância e o Código de Defesa do Consumidor, p. 41.
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liame fático-jurídico entre ato (causa) e consequência (dano). Neste quesito se configura
muitas vezes um alto grau de complexidade para sua aferição, uma vez que o corpo
humano responde a sistemas funcionais complexos. Daí, nem sempre o que parece ser
causa e efeito evidentes, corresponde à realidade.211 Esta dificuldade, comentada e
estudada nos meios médico-forenses, se funda não só na rotulação como causa-efeito do
ato comissivo ou omissivo, mas também na percepção do status quo anterior ao ato
praticado.212 Assim, caberá ao perito forense dar o veredito a respeito de uma atribuição
de nexo causal em, exemplificando, um procedimento ou consulta à distância que
supostamente gerou uma lesão.
Nessa linha, é necessário tecer um breve comentário sobre uma linha
relativamente recente de responsabilização médica, chamada de “perda de uma chance”,
que ganha corpo em especial na doutrina de Direito Médico europeia, especialmente na
França. Em uma situação, esempli gratia, de um erro diagnóstico em que a ausência de
tratamento adequado tenha diminuído a chance de cura em 25%, a culpabilidade
encontraria nesta tese o seu fundamento.213 Ao permitir que a vítima pleiteie em juízo,
baseada em uma possibilidade de hipotética melhora que não se concretizou por conta
de uma atitude médica supostamente imperfeita, seja no diagnóstico, seja no tratamento,
lança-se um elemento desafiador em sede de atribuição de responsabilidades. Acolhida
em alguns tribunais,214 trata-se, por enquanto, de uma “elaboração doutrinária e
jurisprudencial”,215 longe da unanimidade. Porém, se respaldada, lança um caldo de
incerteza em uma seara já tão fluida como a da responsabilização em telemedicina.
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3. Telemedicina sob o direito do consumidor

Antes de tecer breves comentários sobre a telemedicina sob o direito do
consumidor, é necessário lançar um olhar sobre a própria medicina em um viés
consumerista, coisa que guarda certa polêmica doutrinária.
O Código de Ética Médica atual, de 2010, de maneira cabal exclui a atuação do
médico da relação de consumo.216 O legislador ético-profissional, no enunciado e na
mens leges, optou por retirar a relação médico-paciente desta seara, muito por conta de
diferenciar este vínculo vital e pessoal de outras relações de prestação de serviços. Sob
este olhar, sem nenhum demérito para outros tipos de prestação de serviços, a relação
médico-paciente guardaria um valor diferente, por conta do liame de confiança que se
estabelece entre o profissional de saúde e o paciente, e por conta da responsabilidade no
trato do que há de mais precioso no ser humano: sua saúde. Nessa linha, em parecer de
2014, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal enunciou que “(...) não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações do médico com o paciente, uma
vez que vida e saúde não são produtos, e portanto a relação não seria de consumo. Não
se fala da troca de um produto defeituoso ou da compra e venda de um serviço de
recuperação automotiva, por exemplo. O que permeia a relação médico-paciente é a
angústia, o medo, o sofrimento, a esperança, a restauração da saúde”.217
Entretanto, esta não parece ser a posição majoritária na atualidade. A paulatina
despersonalização da relação entre médico e paciente, induzida muitas vezes pela
própria tecnologia, tem inserido os cuidados médicos nas definições do Código do
Consumidor, em relação ao consumidor e ao fornecedor de serviços.218 Para Genival
França, “dizer que este Código do Consumidor é uma intervenção indevida do poder
público nas relações de consumo, notadamente no que se refere às ações de saúde, é um

216. “A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo”.
Código de Ética Médica, Capítulo 1, Princípios Fundamentais, artigo XX.
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de honorários e procedimentos.
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equívoco, porque o dever do Estado na garantia dos direitos sociais implica
necessariamente a ruptura com a política social restritiva, em busca da universalização
da cidadania”.219
Também na jurisprudência nacional, há ampla evidência de consideração da
relação médico-paciente como de consumo.220 Em acórdão (Resp 731.078), o Superior
Tribunal de Justiça, mantendo decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, enunciou
que o Código de Defesa do Consumidor se aplicava em caso de erro médico. No
julgado, o Ministro Castro Filho “destacou que a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) é especial, portanto não entra em conflito com as disposições das relações
civis, que apenas tratam da comprovação da culpa para obrigação de indenizar.”221
A definição da relação médico-paciente como sendo de consumo não é
meramente doutrinária, eis que lança consequências sobre a própria dinâmica processual
para as alegações de erro médico no plano cível. Isso porque o prazo prescricional para
a indenização cível, de três anos, tem sido derrogado, dando-se por preferência, para a
maioria dos tribunais, o prazo de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria. Este último prazo, em consonância com o artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor,222 decorre exatamente da consideração desta relação jurídica como “fato
do produto ou do serviço”, caracterizando acidente de consumo, ou seja, “aquela
situação em que o ou serviço, além de impróprio para o consumo, vem a causar um
dano ao consumidor, atingindo sua incolumidade físico-psíquica.”223
Entretanto, no âmbito mais específico da telemedicina, não há norma ou visão
doutrinária sobre o assunto. Exceção feita a um interessante estudo de Fernanda
Schaefer, de 2008, e portanto anterior ao Código de Ética Médica vigente, com o qual
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222. Lei nº 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão
à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."
223. GUGLINSKI, Vítor. Artigo 27 do Código do Consumidor: breves considerações.
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em tese, poderia colidir, uma vez que sua visão da medicina à distância é nitidamente
consumerista. Como comentamos antes, porém, a visão da autora se coaduna com a
doutrina majoritária na medicina em geral, e a obra transpôs esta essência para a
medicina virtual. Sua fundamentação se prende ao fato de que a telemedicina se amolda
aos princípios que norteiam o direito do consumidor, quais sejam: o princípio da boa-fé
objetiva, o princípio da confiança e o princípio da transparência.224 A autora argumenta
que a telemedicina é passível da influência da publicidade para divulgação de seus
serviços em um mercado concorrencial, e por conseguinte “sendo seus produtos e
serviços oferecidos ao mercado de consumo, inevitável é a imposição de limites éticos e
jurídicos”225, não haveria como afastar a regulação imposta pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Em linhas gerais, o autor desta tese concorda com a visão da autora citada, até
porque se, como comentamos, a medicina em geral muitas vezes tem se afastado da
prática mais personalizada, tanto mais isso é verdade no caso da telemedicina, em que o
aparato tecnológico acaba por colocar uma espécie de filtro na relação médico-paciente.
Além disso, mesmo se considerando que o ator principal nos atos telemédicos é o
próprio medico, há que se levar em consideração o concurso de outros profissionais,
associados, diretamente ou não, à tecnologia.
Também é interessante considerar que o Código de Ética Médica atual dá
respaldo e estimula uma relação médico-paciente mais horizontalizada, em que o
paciente participa ativamente das decisões sobre sua saúde, diferente do que ocorria há
algumas décadas, em que o médico era o senhor absoluto do tratamento, apartando o
paciente inclusive das informações sobre as terapias. Ou seja, o Código de Ética Médica
se determinou a diminuir a hipossuficiência do paciente, na medida de sua capacidade
de entendimento e decisória. E é exatamente a correção da relativa fragilidade do
cidadão que norteou o Código de Defesa do Consumidor. Em suma, a essência protetiva
e de defesa da cidadania dos dois códex é a mesma, talvez derivada da própria
orientação legal e principiológica da Constituição Federal.

224. SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do
Consumidor, p. 230.
225. Idem, p. 231.
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Fechando este item do estudo, cabe dizer que, ainda que a atividade médica em
face do seu paciente possa ser considerada relação de consumo, a própria Lei 8078/1990
(Código de Defesa do Consumidor) aparta o médico da responsabilidade objetiva que se
aplica a outros serviços. Isso porque o § 4º excepciona o artigo 14 do códex neste
sentido,226 introduzindo a responsabilidade subjetiva. Quis o legislador que o
profissional prestador de serviços, detentor de conhecimento técnico e autônomo,227
tivesse a prerrogativa de responder apenas mediante a apuração de negligência,
imperícia e imprudência, modalidades de culpa já abordadas neste estudo, no item
anterior. Ao abrir esta excepcionalidade, a norma consumerista se harmonizou com os
preceitos de natureza indenizatória do Código Civil e também com a regra ética do
Código de Ética Médica.
Ainda assim, é evidente que, em um aparato como a telemedicina, que não pode
prescindir, em regra, de profissionais liberais e pessoas jurídicas, ambas exercendo
atividade de alta complexidade, a segurança jurídica caminharia melhor não com uma
codificação genérica, mas sim com norma específica, nos moldes de um marco
regulatório, e de preferência formatada de acordo com a especialidade médica.
Voltaremos a este tema.

226. Lei 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, § 4º: “A responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”
227. LEMOS, Jordana Cardoso de. A responsabilidade civil do profissional liberal: uma abordagem a
partir do Código de Defesa do Consumidor, p. 30.
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4. Informação e consentimento do paciente

O médico tem autonomia em sua atuação, o que não significa que ele é o senhor
absoluto do tratamento do paciente. Pelo contrário: a boa medicina não prescinde da
autonomia do médico, desde que ela seja alicerçada na correta informação e
consentimento do paciente. De fato, “para que seja exercida de forma plena e
indubitável, a autonomia deve ser antecedida das informações concernentes ao tema
sobre o qual o paciente deverá decidir e consentir.”228
Veja-se, portanto, que autonomia do médico e consentimento do paciente
caminham pari passu. O consentimento é fruto e reflexo da própria autonomia do
paciente enquanto objeto do tratamento, elevando-o à condição de sujeito, e é o ato de
consentir e de ser informado que nos interessa especialmente nesta parte da tese. Isso
porque, na esteira da relação horizontalizada que caracteriza a moderna medicina,
apartando o doente de sua passividade e requerendo sua participação e informação, ele
deve apreender o que significa uma nova ferramenta terapêutica como a telemedicina.
Se no ato de entender e autorizar um procedimento invasivo, por exemplo, o paciente
deve ser senhor de suas decisões, tanto mais o é ao ser apresentado a uma ainda nova
interface na relação entre ele e a equipe de saúde.
Em termos legais, a autonomia do paciente encontra guarida no Código Civil,
que, ainda que com enunciado dúbio, preceitua em seu artigo 15: “Ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção
cirúrgica.” Depreende-se que a mens leges, abstraindo o enunciado “com risco de vida”,
foi fazer prevalecer a capacidade de decisão do paciente.
Na mesma diretriz, o Código de Ética Médica dedica apreciável extensão de suas
normas à questão da autonomia do paciente. Já nos Princípios Fundamentais do códex,
o artigo XXI enuncia: “No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com
seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus

228. CAMARGO, Rosmari Aparecida Elias; CAMPOS, Roberto Augusto de Carvalho. A autonomia do
médico e do paciente no atual Código de Ética Médica. In: PASCHOAL, Janaína Conceição; SILVEIRA,
Renato de Mello Jorge. Livro homenagem a Miguel Reale Júnior, p. 642.
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pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos,
desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.” Vê-se que a essência do
texto foi harmonizar a autonomia do paciente com o apuro técnico-científico que o
médico detém, sem abrir mão da consciência pessoal do profissional de saúde. Na
mesma esteira, o Capítulo IV (Direitos Humanos) do Código de Ética Médica, em seus
artigos 22 e 24, e o artigo 31 (este no Capítulo V – Relação com pacientes e
familiares)229 reforçam a inserção do paciente como sujeito do processo terapêutico e,
indo mais além, postulam a necessidade de que o paciente expresse seu consentimento
após ter sido informado.
Sendo corolário do princípio da autonomia, o consentimento informado (ou
consentimento livre e esclarecido, como querem alguns) segue vários passos: opinião do
médico acerca da natureza da doença, recomendação de tratamento compatível com esta
natureza e os fundamentos para faze-lo, opções de terapêuticas disponíveis, e riscos e
benefícios envolvidos. O paciente, por seu turno, deve entender as informações, e optar
pela diretriz terapêutica, concordando (ou não) com o que foi proposto pelo médico. 230
Enquanto “componente central do encontro entre médico e paciente, caracterizado por
participação mútua, boa comunicação, respeito mútuo e decisões compartilhadas”231, é
fundamental que o consentimento informado seja fruto de informação compatível com a
capacidade de entendimento do paciente, caso contrário, ele perde seu sentido. Ainda
nessa linha, o documento não pode ser confeccionado de forma burocrática, apressada,
genérica ou não individualizada para o caso específico.
A esse respeito, Tom Beauchamp e James Childress, eminentes doutrinadores

229. É vedado ao médico:
Artigo 22: “Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarece-lo
sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente ou morte.”
Artigo 24: “Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa
ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.”
Artigo 31: “ Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a
execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de risco iminente de morte.”
230. JONSEN, Albert R.; SIEGLER, Mark; WINSLADE, William J. Clinical ethics – a practical
approach to ethical decisions in clinical medicine, p. 51
231. Idem, p. 52.
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dos preceitos bioéticos atuais, delineiam os elementos para que o consentimento
informado tenha eficácia. Em suma, há dois “elementos-gatilho” ou precondições:
competência para entender e decidir, e vontade de faze-lo. Quanto aos elementos de
informação, há três quesitos: explanação do assunto, recomendação de um plano de
tratamento, e entendimento por parte do paciente do que foi dito pelo médico. Por fim,
os elementos do consentimento devem se cristalizar em uma decisão a favor de um
plano específico e de sua expressa autorização.232
Todos estes preceitos se aplicam à telemedicina, que obviamente não pode se
apartar dos princípios ético-legais que norteiam a medicina como um todo. Porém, se no
caso do atendimento médico presencial o consentimento informado se aplica mais a
procedimentos invasivos, sejam terapêuticos, sejam diagnósticos, sendo raramente
utilizados em consultas médicas simples, no caso da telemedicina há algumas
particularidades.
Assim, sendo aquela uma nova forma de atendimento em saúde, e, por
conseguinte, ainda pouco conhecida, cabe aos provedores de serviços a responsabilidade
de informar os pacientes sobre os riscos e benefícios envolvidos. Tal desiderato segue o
propósito não só da informação em si, mas também da adequação dos efetores do
serviço às modernas normas de compliance, diminuindo as chances de que estes sofram
sanções por alegações de erro médico.233 Nos Estados Unidos, onde as normas para a
prática da telemedicina seguem as diretrizes de cada estado da federação (vide Capítulo
VII, item 1), as particularidades da confecção do consentimento informado se amoldam
às regras regionais, inclusive quanto à obrigatoriedade ou não de obter um
consentimento prévio ao início do tratamento. Porém, de forma geral, há um
encorajamento para que o documento seja feito, em consonância com o que preceitua a
Federation for State Medical Board’s Model Policy for the Appropriate Use of
Telemedicine Technologies in the Practice of Medicine.234
Quanto ao teor do documento, em atual (2016) e interessante artigo, Liza Mazur

232. BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Principles of biomedical ethics, p. 124.
233. MAZUR, Lisa Schmitz. Developing and implementing an effective telemedicine informed consent
form, p. 1.
234. Idem.
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disseca, à guisa de sugestão, os itens que seriam necessários para um consentimento
informado de boa qualidade na prática da telemedicina, que aqui transcrevo, em
tradução livre:235

“1. Prover informação adequada: o objetivo do consentimento informado deve ser o de
desvendar, de forma clara e acurada, todos os fatos materiais necessários para que o
paciente realize uma decisão informada sobre o recebimento de serviços de
telemedicina. No mínimo, o consentimento informado deve identificar o nome do
provedor e incluir todo termo requerido sob as leis do estado no qual o paciente está
localizado. Além disso, o documento deve incluir o seguinte: endereço do paciente para
contatar o serviço de emergência (911) e requisitar o departamento de emergência mais
próximo em caso de situações emergenciais; uma descrição do processo de
telessaúde (exemplo: que tecnologia será usada, e como o provedor e o paciente podem
se comunicar utilizando esta tecnologia); um sumário dos serviços que podem ou não
podem ser providos via telemedicina; uma descrição dos riscos e benefícios esperados
dos serviços de telemedicina, que seja fácil de entender (isto é, sem indefinições e nem
termos médicos ou legais complexos); informação sobre o que acontecerá se a
tecnologia da telemedicina falhar; informação sobre a potencial responsabilidade
financeira do paciente pelos custos associados à telemedicina (se aplicável); outras
informações necessárias para que o paciente tenha um entendimento completo acerca do
processo da telessaúde.
2. Renunciar a potencial responsabilização: os provedores devem avaliar os benefícios
de incluir cláusulas que desoneram e limitam a responsabilidade dos provedores por
qualquer dano causado por falhas na tecnologia ou no equipamento de telemedicina, ou
danos causados pela incapacidade de o paciente descrever completamente e
acuradamente a condição clínica pela qual ele está buscando assistência médica.
3. Duas formas de comunicação são melhores do que uma: dependendo da natureza do
contato e da relação entre o provedor e o paciente, os provedores devem considerar se é
apropriado comunicar o conteúdo do consentimento tanto verbalmente quanto por
escrito.
4. Obter a concordância do paciente: sempre que possível, é melhor obter uma
confirmação do paciente sobre os termos do consentimento informado, ao invés de
simplesmente fornecer-lhe uma cópia. No local em que o paciente assina ou concorda
com os termos e condições do consentimento (eletronicamente ou em papel), o
documento deve claramente exprimir que o paciente confirma que o leu, entendeu e
consentiu com todas as cláusulas do consentimento informado.
5. Incluir uma cópia no prontuário medico do paciente: consentimentos informados
obtidos em conexão com um contato envolvendo tecnologia de telemedicina devem ser
anexados ao registro médico do paciente. A data (e hora quando possível) em que o
paciente consentiu também devem ser documentados.”

235. MAZUR, Lisa Schmitz. Developing and implementing an effective telemedicine informed consent
form, p. 2.
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Ressalte-se que a doutrina norte-americana é a que mais tem se debruçado sobre
a prática do consentimento informado em telemedicina. Isso porque a essência litigiosa
da prática médica nos Estados Unidos, com equipes de saúde tendo que assumir
posturas defensivas em relação a eventuais processos, requer mecanismos de defesa ou
compliance. Nesse sentido, o documento assume um papel que vai além da expressão da
informação de ciência do paciente sobre riscos e benefícios do tratamento (por si só
bioeticamente valorizável), mas também representa uma fonte de defesa para os
provedores de saúde em caso de litígio legal.
Seguindo este raciocínio, é fácil perceber que, se na medicina presencial o
consentimento informado assume especial importância em procedimentos que
envolvem maior risco, na telemedicina o próprio sistema em si o demanda. De fato, há
vários riscos nesta forma de interação médico-paciente, o que ressalta a necessidade de
informação plena e compreensível.236

236. SCOTT, Bonnie. Proactively approaching telehealth informed consent.
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5. Sigilo médico e segurança dos dados

Não é possível conceber o uso da telemedicina sem que se privilegie o sigilo
médico. Afinal, o sigilo dos dados do paciente é parte integrante da ética médica, e a
medicina virtual não deve se afastar dos preceitos da medicina em geral. Mais ainda:
pelo fato de os dados clínicos não se aterem ao que está escrito em um prontuário de
consultório ou de hospital, e sim serem necessariamente transmitidos, a questão aqui se
torna mais delicada, uma vez que a possibilidade de quebra de sigilo é real e palpável.
Basta lembrar que toda a logística que envolve a telemedicina passa, de rotina, por
pessoal técnico não médico, que não podem ter acesso pleno aos dados clínicos.
A garantia do sigilo é buscada por meio de acesso limitado ao perfil do usuário
no processo que envolve a transmissão de dados, e isto é feito por meio de senhas. 237
Por esta sistemática, o médico insere os dados do paciente no sistema, e delega ao
profissional técnico, quando necessário, as funções que são de seu mister no
procedimento. O sistema deve ter a capacidade de identificar cada usuário por meio de
parâmetros de autenticação, com o intuito de apuração de eventuais responsabilidades
na quebra de sigilo. Além disso, o pessoal administrativo e técnico que eventualmente
tenha acesso a dados do prontuário assina um “termo de confidencialidade e não
divulgação”238, regido pela norma ISO/IEC 17799.
Nessa linha, a certificação digital é crucial no uso do ferramental da
telemedicina, e na preservação do sigilo e confiabilidade, uma vez que “é a única
tecnologia capaz de substituir com segurança documentos em papel assinados por
documentos eletrônicos equivalentes.”239 Tal certificação, atualmente bem conhecida

237. REZENDE, Edson José Carpintero; MELO, Maria do Carmo Barros de; TAVARES, Eduardo
Carlos; SANTOS, Alaneir de Fátima; SOUZA, Cláudio de. Ética e telessaúde: reflexões para uma
prática segura.
238. Idem.
239. VON WANGENHEIM, Aldo; CUSTÓDIO, Ricardo Felipe; MARTINA, Jean Everson;
GIULIANO, Isabela de Back; ANDRADE, Rafael. Assinatura digital de laudos médicos: um assunto
ainda não resolvido.
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pelos operadores do direito, é instituída por uma entidade certificadora credenciada
junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, de início regulado pela Medida
Provisória 2200-2, de 2001. É composta por uma chave pública e uma privada, a
primeira com o escopo de verificar a assinatura da última.240 Tudo com a finalidade de
outorgar credibilidade e segurança aos atos médicos efetuados de forma digital. Isso
permite a operacionalidade de transmissão de dados médicos, a nível de serviço público
inclusive, como ocorre, em nosso meio, há cerca de dez anos no Estado de Santa
Catarina, em relação a imagens radiológicas e prescrição de nutrição parenteral.241
Quando se pensa na questão da privacidade em saúde digital, deve-se ter em
conta, em princípio, que os dados relativos à saúde de uma pessoa são considerados
dados sensíveis.242 Isso porque pertencem ao rol de informações sobre um indivíduo que
não devem ser publicizados, sob o risco de eventualmente fragiliza-lo socialmente ou
até discrimina-lo. Pode-se, a título de exemplo, considerar que esta falta de sigilo
poderia prejudica-lo ao pretender contratar um seguro-saúde privado, ou ao ver dados
referentes a hábitos, preferência política ou sexualidade expostos.
Nessa linha, a proteção de dados individuais, e em especial dos dados sensíveis,
encontra guarida constitucional,243 no artigo 5º, inciso X da Carta Magna244, elencado
como direito fundamental. O Código Civil, por sua vez, tutela a privacidade das pessoas

240. VON WANGENHEIM, Aldo; CUSTÓDIO, Ricardo Felipe; MARTINA, Jean Everson;
GIULIANO, Isabela de Back; ANDRADE, Rafael. Assinatura digital de laudos médicos: um assunto
ainda não resolvido.
241. WALLAUER, Jader; MACEDO, Douglas; ANDRADE, Rafael; VON WANGENHEIM, Aldo.
Building a national telemedicine network.
242. KAMEDA, Koichi; PAZELLO, Magaly. E-saúde e desafios à proteção da privacidade no Brasil. In:
KEINERT, Tania M. M.; SARTI, Flávia M.; CORTIZO, Carlos T.; PAULA, Silvia H. B. (org.) Proteção
à privacidade e acesso às informações em saúde: tecnologias, direitos e ética, p. 54.
243. KAMEDA, Koichi; PAZELLO, Magaly, op. cit., p. 55.
244. “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
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em seu artigo 21.245
Por outro lado, ainda que haja norma constitucional e infraconstitucional que
proteja a privacidade, os acessos à Internet, comuns e rotineiros atualmente, são dotados
de uma evidente porosidade que não se coaduna com o conceito de sigilo de dados
sensíveis em geral, e dados médicos em particular. De fato, a sistemática de memória
dos organismos provedores da rede mundial de computadores, em link com as empresas
que se utilizam da rede para fins lucrativos (vendas, por exemplo), sujeitam os usuários
a algum grau de quebra de privacidade.
Além disso, e ainda mais grave, são os ataques cibernéticos a hospitais, que tem
sido cada vez mais frequentes. Por meio de um vírus implantado no sistema,
denominado de “ransomware”, os invasores de dados informáticos (hackers), captam
informações confidenciais relativas aos pacientes de hospitais ou de grandes clínicas e
depois utilizam estes dados com o intuito de achaque financeiro, por meio de moedas
virtuais (bitcoins).246 O hackeamento do sistema de informática de um hospital pode
provocar a paralisação do atendimento, uma vez que a digitalização de dados é uma
realidade evidente nas estruturas hospitalares. Recente ataque no Reino Unido bloqueou
vários hospitais do país, “enquanto os médicos recebiam mensagens dizendo que
precisavam efetuar pagamento para terem as máquinas desbloqueadas.” 247 Há risco,
mesmo, de invasão do controle operacional de equipamentos utilizados para suporte da
vida, como marca-passos.248
De fato, nota-se o surgimento de uma verdadeira indústria de malwares,
definindo-se esse termo como “códigos maliciosos, os softwares que infectam e
subornam os aparelhos digitais, de desktops a smartphones, de laptops a tablets, leitores

245. “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.”
246. https://g1.globo.com/bemestar/noticia/vulneraveis-hospitais-sofrem-cada-vez-mais-ataquesciberneticos.ghtml Vulneráveis, hospitais sofrem cada vez mais ataques cibernéticos. 10/08/2017.
247. http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,empresas-e-hospitais-sofrem-ataque-cibernetico-emmassa-na-europa,70001776946. 12/05/2017.
248. https://g1.globo.com/bemestar/noticia/vulneraveis-hospitais-sofrem-cada-vez-mais-ataquesciberneticos.ghtml Vulneráveis, hospitais sofrem cada vez mais ataques cibernéticos. 10/08/2017.
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de cartão e servidores”.249 O fluxo constante e intenso de dados entre os sistemas de
telemedicina impele os piratas digitais a “atacarem este mercado com o mesmo vigor
que temos visto na exploração do sistema bancário, operadoras de telecomunicações e
de qualquer empresa que lide com muito dinheiro. O fato de, no caso da telemedicina,
ataques de malwares poderem por a vida das pessoas em risco não será empecilho para
estes malfeitores”.250
Essa situação exige investimento maior das estruturas de saúde em proteção
digital, o que acaba por onerar ainda mais uma base de funcionamento que já é cara. É
absolutamente necessário que a instituição de atendimento médico, seja qual for sua
dimensão e capacidade de investimento, inclua um sistema de proteção eficaz, caso
contrário pode haver repercussões na sua própria responsabilidade. Cabe aqui mesmo o
raciocínio criminológico, particularmente da doutrina da vitimodogmática, segundo o
qual “ações negligentes ou imprudentes que propiciam a prática delitual”251 devem ser
coibidas, o que implica a necessidade de “responsabilidades de cautela”252 no trato com
dados sensíveis.
A regulação propiciada pelo Marco Civil da Internet (Lei 12.965, de 2014)
trouxe em seu bojo a proteção da privacidade e do anonimato, o que se casa muito bem
com o tema que de que ora tratamos. Entretanto, perceba-se que, paradoxalmente, a
excessiva tutela da privacidade pode dificultar a responsabilização dos crimes efetuados
pela Internet,253 o que implica que os intermediários (provedores e gestores) tem a
delicada tarefa de manter este equilíbrio. O julgador, por sua vez, também usa, ou deve
usar, esta mesma lógica.

249.Telemedicine

security
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malware

industry.

http://san-diego-business-

journal.vlex.com/vid/telemedicine-security-and-the-635681281
250. Idem
251. SYDOW, Spencer Toth. Crimes informáticos e suas vítimas, p. 183.
252. Idem
253. REZENDE, Pedro A. D. Sobre privacidade e anonimato na internet. In: KEINERT, Tania M. M.;
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Em termos doutrinários, Haughn, M. e Gibilisco, S. (Confidentiality, integrity
and availability – CIA trad, 2014) lançaram as bases que norteiam a segurança
informática, que podem ser sumarizadas no tripé “integridade dos dados, integridade de
uso (confidencialidade) e disponibilidade dos dados”254. Também conhecida como
tríade CIA (Confidentiality, Integrity, Availability)255, insere-se na busca do equilíbrio
comentado no parágrafo anterior. A eficácia dos sistemas de proteção depende da
utilização de barreiras ao acesso de pessoas estranhas ao sistema, e isto envolve
barreiras físicas, quais sejam, aquelas que impedem o acesso físico ao equipamento
onde estão armazenadas as informações (muros, trancas, pessoal de segurança, etc.) e
também as chamadas barreiras lógicas (particularmente a criptografia e a assinatura
digital).256
Além disso, área particularmente sensível é a que se refere à transmissão de
dados por aparelhos móveis, como telefones celulares ou tablets. Ao mesmo tempo em
que se configura uma aplicabilidade cada vez maior dos aparelhos móveis no que tange
à telemedicina, em virtude de sua própria portabilidade, baixo custo e facilidade de
manejo, vê-se, por outro lado, que se demandam maiores cuidados em relação à
segurança de transmissão de dados. De fato, há peculiaridades técnicas em face da
transmissão móvel, dependente do sistema móvel global (Global Mobile System,
conhecido como GPS).257 Ainda que estas sejam contornáveis, com o “tratamento de

254. VIVANCO, Cíntia Ribeiro; MARIN, Heimar de Fátima; LIRA, Antonio Carlos Onofre de.
Segurança da informação eletrônica em saúde: aspectos físicos, lógicos, éticos e legais. In: KEINERT,
Tania M. M.; SARTI, Flávia M.; CORTIZO, Carlos T.; PAULA, Silvia H. B. (org.) Proteção à
privacidade e acesso às informações em saúde: tecnologias, direitos e ética, p. 251.
255. Idem.
256. VIVANCO, Cíntia Ribeiro; MARIN, Heimar de Fátima; LIRA, Antonio Carlos Onofre de.
Segurança da informação eletrônica em saúde: aspectos físicos, lógicos, éticos e legais. In: KEINERT,
Tania M. M.; SARTI, Flávia M.; CORTIZO, Carlos T.; PAULA, Silvia H. B. (org.) Proteção à
privacidade e acesso às informações em saúde: tecnologias, direitos e ética, p. 252.
257. BASILE, Felipe R. M.; THOMÉ Filho, Marcel; AMATE, Flávio C.; SILVA, Robson R.; PAULA,
Silvia H. B.; GOROSO, Daniel G. Segurança de transferência de dados em Telessaúde e Telemedicina.
In: KEINERT, Tania M. M.; SARTI, Flávia M.; CORTIZO, Carlos T.; PAULA, Silvia H. B. (org.)
Proteção à privacidade e acesso às informações em saúde: tecnologias, direitos e ética, p. 287.
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segurança por meio de protocolos ou firewalls”,258 fato é que em transmissão de dados
sensíveis, a tecnologia dos sistemas de segurança é seguida de perto pela ousadia e
manejo técnico dos hackers. Como em uma infindável batalha, cabe aos métodos
protetivos a tarefa de preservar os dados individuais, sendo a atividade uma parte
inerente ao treinamento e à prática dos profissionais da Tecnologia da Informação. Aos
profissionais da saúde em contato direto com a transmissão dos dados, cabe seguir estas
normas de sigilo, incluindo aqui as posturas mais comezinhas, como evitar expor a tela
em uso a terceiros, e preservar a confidencialidade da senha pessoal de acesso.
Em suma, devem os profissionais envolvidos na prática da telemedicina
lançarem mão de todo a sistemática de cuidado que a preservação do sigilo impõe,
orientados pelos profissionais com expertise na seara. É fato que atitudes desleixadas na
prática de uso das máquinas, bem como deixar de “atualizar programas com patches de
segurança, ou o banco de dados de malwares, ou até mesmo arquivos desconhecidos”259
envolvem culpa na modalidade negligência, portanto passíveis de responsabilização.

258. BASILE, Felipe R. M.; THOMÉ Filho, Marcel; AMATE, Flávio C.; SILVA, Robson R.; PAULA,
Silvia H. B.; GOROSO, Daniel G., op. cit, p. 292.
259. SYDOW, Spencer Toth. Crimes informáticos e suas vítimas, p. 243.
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6. Responsabilidade médica na telemedicina: panorama atual

A atividade da telemedicina é certamente complexa, em todos os sentidos da
palavra. Tal complexidade se reflete de forma evidente na questão regulatória, já que as
nuances são variadas, muitas delas se devendo às delimitações de responsabilidades e às
variações geográficas das normas atinentes, uma vez que a telemedicina tem vocação
universal. Mesmo assim, as iniciativas de emprego da telemedicina avançam,
embasadas em seu grande potencial de crescimento e eficácia.260
É certo que a utilização crescente da telemedicina, fruto de suas evidentes
vantagens em variadas situações clinicas, envolve dúvidas que, pelas particularidades
deste método de emprego da arte médica, fogem ao que existia como assentado nas
questões de atribuição de responsabilidades legais na medicina em geral.
Assim, este capítulo analisará alguns quesitos muito particulares do que existe
até agora em normatização em telemedicina: a questão da relação médico-paciente no
atendimento à distância, os conflitos de normas locais, a responsabilidade em cirurgia
robótica à distância e as prescrições médicas virtuais.
Ressalte-se que esta parte da tese utilizará, como esteio, muito de doutrina norteamericana, uma vez que neste país há uma trajetória de utilização da telemedicina mais
longa, acompanhada das consequentes questões legais que são fruto natural desta
utilização.

260. MAZUR, Lisa Schmitz. Telemedicine’s complex legal landscape, p. 1.
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6.1 O liame médico-paciente no atendimento à distância

Uma

das

questões

fundamentais,

para

a

finalidade

de

aquilatar

responsabilidades, é a caracterização e o alcance de uma verdadeira relação médicopaciente em um atendimento médico à distância. Dito de outra forma: em um
atendimento médico à distância, tendo em uma ponta um médico expert que ditará uma
determinada conduta, e na outra, em contato com o paciente, um profissional médico
(ou paramédico) generalista que consultou aquele colega especializado, deve-se
determinar o vínculo ético-legal que existe entre o paciente e o médico situado
remotamente.261 A importância desta definição é cristalina: se há uma relação médicopaciente formalmente estabelecida, com o médico situado à distância, este se torna
sujeito a um eventual processo por alegação de erro médico. Caso este liame não exista,
a responsabilização se torna impossível.262 Exemplo disto, na jurisprudência norteamericana, é o caso Roberts v. Hunter, na jurisdição da Corte Suprema da Carolina do
Sul: um neurologista foi requerido para examinar um paciente na sala de urgência,
porém este se evadiu do hospital antes que o neurologista pudesse examiná-lo, o que
eximiu de responsabilidade o médico em questão.263
Na mesma linha, porém mais próximo da questão que embasa esta tese, é o caso
Lopez v. Aziz, da Corte de Apelação do Texas, em que um médico generalista da
paciente conversou ao telefone com um médico obstetra. A Corte considerou que não
houve uma relação médico-paciente com o obstetra, absolvendo-o com este
fundamento, uma vez que nesse caso o médico que o consultou teria autonomia para

.
261. GRANADE, Phyllis F; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide:analyzing the
legal issues, p. 1.
262. Idem, p. 2.
263. Roberts v. Hunter, 426 S.E.2d 797 (S.C. 1993), Supreme Court of South Carolina, citado por .
GRANADE, Phyllis F; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide:analyzing the legal
issues, p. 3.
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seguir ou não a opinião de um colega que atuou à guisa de mero aconselhamento.264 A
sentença determinou que “um médico é passível de erro médico ou negligência somente
quando há uma relação médico-paciente que resulte de um contrato, expresso ou
implícito, que afirme que o médico tratará o paciente com diligência, e que há um dever
profissional com o paciente”.265
A doutrina brasileira caminha no mesmo sentido no que se refere a considerar a
relação médico-paciente como tendo natureza contratual, e portanto, sendo ambas as
partes (médico e paciente) sujeitos de direitos e obrigações.266 Também é patente que
essa relação se perfaz de forma tácita, ao contato pessoal entre o paciente e seu médico,
sem que seja necessário firmar a relação jurídica por escrito. Ou seja, é um contrato não
formal ou consensual, além de ter as características de ser oneroso, bilateral
(sinalagmático) e personalíssimo.267 Resta delimitar a hipótese de se perfazer uma
relação médico-paciente no atendimento à distância.
Em geral, assume-se que o médico local, ao lado do paciente, assume a
responsabilidade por seu tratamento, uma vez que a relação médico-jurídica é perfeita, e
que o médico à distância não assume as decisões finais do tratamento, cabendo estas ao
facultativo presencial.268 Porém em julgados norte-americanos há posturas contrárias,
no sentido de considerar que “uma relação médico-paciente foi criada em situação de
consulta, apesar de o especialista consultor nunca ter tido contato com o paciente”269,
como no caso Davis v. Weiskopf. Julgado pela Corte de Apelação de Illinois, trata-se de

264. Lopez v. Aziz, 852 S.W.2d 303 (1993), citado por GRANADE, Phyllis F.; SANDERS, Jay H.
Implementing telemedicine nationwide:analyzing the legal issues, p. 3.
265. Idem.
266. SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o Código de Defesa do
Consumidor, p. 110.
267. ROSA, Paulo Jorge Ferreira. A natureza da relação médico-paciente: o contrato de prestação de
serviços médicos, p. 11-12.
268. GRANADE, Phyllis F.; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide: analyzing the
legal issues, p. 3-4.
269. GRANADE, Phyllis F.; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide: analyzing the
legal issues, p. 4.
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um litígio em que um médico consultor, à distância, tendo avaliado o relatório de um
radiologista que atestava o diagnóstico de câncer ósseo do paciente, não o encaminhou
para tratamento adequado. Mesmo que o médico não tenha examinado o paciente, a
Corte ponderou que o médico sabia do diagnóstico, e não tomou as providências
necessárias para a adequada evolução do doente. Atente-se aqui para o fato de que não
havia um médico local assistindo o paciente, sendo o liame médico-paciente firmado
pelo mero agendamento da consulta com o médico à distância.270
Como se percebe, a definição de uma relação médico-paciente no atendimento
virtual caminha em terreno pantanoso. A Associação Médica Americana (AMA)
procura vincular esta relação em três possibilidades: um contato “face a face”
(entendendo-se a expressão como um contato pessoal ou o contato mediado por áudio
ou vídeo em tempo real); a interação com outro médico que já faça o seguimento do
paciente e que concorda em supervisionar o atendimento; ou a conformidade com
guidelines exarados de sociedades de especialidades, sob protocolos clínicos, com vistas
a situações específicas, como as decorrentes de diagnósticos radiológicos ou anátomopatológicos.271
Nessa linha, a decisão do julgado Davis v. Weiskopf se adequa ao primeiro
critério preconizado pela AMA, atribuindo-lhe uma interpretação extensiva. Essa
interpretação também ocorreu no caso Bienz v. Central Suffolk Hospital, sob o âmbito
da Divisão de Apelação de Nova York. Aqui, os magistrados entenderam que a relação
médico-paciente se concretizou desde que se agendou a consulta, uma vez que não ficou
clara qual foi a recomendação médica dada, e que esta recomendação, tendo influído no
curso do tratamento do paciente, sujeita o profissional a responsabilização por erro
médico.272 A Corte se manifestou no sentido de que o vínculo médico-paciente vai ou
não se perfazer em conformidade com a situação fática, neste caso impossível de

270. Davis v. Weiskopf, Acesso em https://www.leagle.com/decision/1982613108illapp3d5051550
271. GILROY, Alex; TEUBNER, Soleil E.; RESNIK, Stephanie L. American Medical Association offers
new telemedicine recommendations, p. 1.
272. GRANADE, Phyllis F.; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide: analyzing the
legal issues, p. 4.
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aquilatar com precisão, e seguiu jurisprudência anterior (Hickey v. Travelers Ins.
Co., 158 A.D.2d 112; Tolisano v. Texon, 144 A.D.2d 267, 278, revista em 75 N.Y.2d
731; Twitchell v. MacKay, 78 A.D.2d 125; O'Neill v. Montefiore Hosp., 11 A.D.2d
132).273
Ainda nesta questão, uma das teorias que podem ser invocadas é aquela que
atribui ao médico que atua à distância, as responsabilidades de um controlador ou
preceptor.274 Por esta fundamentação, o médico que faz consultoria em face de um
paciente localizado remotamente, sob a tutela de um médico local, teria a
responsabilidade de um orientador, nos moldes de um preceptor ou professor que
orienta um médico residente. Tal tese pode ser acolhida, por analogia, no caso da
telemedicina, porém há alguns fatores a serem considerados.
No direito brasileiro, a responsabilidade do médico residente, ou seja, o médico
graduado e inscrito no Conselho de classe, e que atua em um hospital-escola
credenciado para fins de assistência e ensino, possui natureza específica. Essa
responsabilidade é subjetiva e solidária.275 Subjetiva porque para que se configure
necessita da prova da culpa, assim como os atos de qualquer médico, e sobre a qual
discorremos em linhas anteriores. A solidariedade é atribuível nos casos de alegação de
erro médico por parte de médico residente, uma vez que este trabalha em equipe e sob
supervisão. Assim, mesmo que se considere que o médico residente está em treinamento
para o exercício de uma determinada especialidade, ele já possui o ônus de
responsabilidade decorrente de sua atividade como médico, e “(...) no que se refere à
responsabilidade solidária esta, no caso do médico residente, se relaciona ao dano
causado por grupos, aqui o grupo, equipe, de médicos, formal ou informal, que presta
atendimento ao paciente de uma instituição de saúde, incluído neste o médico residente.

273. Bienz v. Central Suffolk Hospital. Acesso em https://casetext.com/case/bienz-v-central-suffolkhospital
274. GRANADE, Phyllis F.; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide: analyzing the
legal issues, p. 5.
275. SOUZA, Neri Tadeu Camara. Responsabilidade civil do médico plantonista e do médico residente
(parecer junto ao Conselho Federal de Medicina, 29 de novembro de 1999).
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Esta solidariedade implica que, se não for identificado, em juízo, o autor de um
dano ao paciente, todos respondem igualmente pelo ressarcimento deste dano. Somente
aquele que comprovar que o seu atuar no atendimento não pode ter sido o causador, ou
mesmo um dos causadores, do dano poderá vir a ser eximido da responsabilização
judicial. Cada membro de uma equipe médica causadora de um dano ao paciente pode
vir a responder judicialmente apenas na razão direta da participação do seu atuar para a
ocorrência do dano, se comprovar isto no processo.”276 Claro é que a responsabilidade
do residente não se estende à de um estudante de medicina, eis que este não concluiu
sua graduação. Mesmo assim, existe uma responsabilidade funcional do estudante no
trato com o paciente, mesmo no âmbito culposo, “atinente à sua habilidade e
formação”.277
Voltando ao direito jurisprudencial norte-americano, que como comentamos é
mais rico nesta seara, a teoria que, em sede de interpretação analógica, pode eximir o
médico consultor de responsabilidade, tem esteio legal. Em Clarke v. Hoek, sob os
auspícios da Corte de Apelação da Califórnia, o médico que atuou como orientador
apreciou exames radiológicos de um paciente e trocou ideias acerca do planejamento
cirúrgico com o cirurgião. O médico consultor não entrou no campo cirúrgico, não
havia relação contratual entre ele e o paciente, e nem tampouco recebimento de
honorários. Não houve contato do médico consultor (Dr. Kenneth J. Hoek) com o
paciente, tendo ele atuado apenas de uma “maneira observacional”.278 Sua função era a
de avaliar novos cirurgiões a serem admitidos no staff do Ukiah Adventist Hospital,
sendo um destes o cirurgião em questão, que efetuou um procedimento ortopédico, o
Dr. Frank LoBianco.279 Com base nestes argumentos, a Corte californiana absolveu o
Dr. Hoek, muito por conta de entender que faltou ao médico um atributo que sumariza a
responsabilidade que advém da relação médico-paciente: a capacidade de controle do

276. SOUZA, Neri Tadeu Camara. Responsabilidade civil do médico plantonista e do médico residente
(parecer junto ao Conselho Federal de Medicina, 29 de novembro de 1999).
277. FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico, p. 281.
278. GRANADE, Phyllis F.; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide: analyzing the
legal issues, p. 5.
279. Clarke v. Hoek, acesso em https://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1842747.html
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facultativo sobre a saúde do paciente.
Transpondo a questão para o âmbito da responsabilidade médica em
telemedicina, o controle parece ser a chave para a atribuição de sanção ou não em caso
de mau porvir de um determinado tratamento à distância. O caso relatado nas linhas
acima poderia ter um veredito diferente se, em um procedimento ou consulta realizado à
distância, houvesse um envolvimento mais intenso do médico situado remotamente, o
paciente conhecesse o nome do médico que o orienta, e daí defluísse uma relação
contratual, com pagamento de honorários e tudo mais. De fato, na ausência destes
comemorativos, “não há dever de assistência ou de proteção; como corolário, não há
dever de controle de terceiros, sem que exista uma relação especial”.280

280. GRANADE, Phyllis F.; SANDERS, Jay H. Implementing telemedicine nationwide: analyzing the
legal issues, p. 5.
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6.2 Conflitos de normas locais para aferição de responsabilidades

O primeiro registro da telemedicina suplantando barreiras geográficas data de
1879, e se refere a uma consulta médica telefônica.281 O progresso evidente no envio de
dados clínicos, principalmente nas últimas décadas, envolveu arquivos de áudio, vídeo e
imagem por meio de internet, e-mail e plataformas sociais como o WhattsApp.282 A
quebra de barreiras físicas permitiu o acesso muito simples entre médicos situados em
diferentes cidades, estados e mesmo países.
Tais facilidades reverteram em novas demandas regulatórias, uma vez que em
geral o registro médico é regional, o que impediria que o médico atuasse fora das
fronteiras do local de seu registro original, subvertendo ou dificultando a própria
essência da telemedicina. Porém a forma como as regiões do mundo tem lidado com
essa potencial dificuldade apresenta diferentes nuances, e a algumas delas temos nos
referido no corpo desta tese, em especial no Capítulo V.
Em termos gerais, a Europa tem tido uma maior permeabilidade na atuação dos
médicos entre suas fronteiras, seguindo a própria realidade da União Europeia, que
deriva de um conceito de uniformização e de quebra de entraves de cunho físico,
político e econômico. Em interessante artigo de dezembro de 2017, e a que
retornaremos na conclusão deste estudo, ao dissertarmos sobre as perspectivas da
telemedicina, ressalta-se que a “interoperabilidade deve ser o fundamento da
telemedicina na Europa e em suas nações”.283 O artigo aponta os valores que devem ser
seguidos para uma adequada performance da medicina digital e remota no território
europeu.

281. ARONSON, SH; MACKENZIE, C; BELL, AG. The Lancet on the telephone 1876-1975. Med Hist
1977; 21: 69-87. In: GOGIA, SB; MAEDER, A; MARS, M; HARTVIGSEN, G; BASU, A; ABBOTT, P.
Unintended consequences of telehealth and their possible solutions, p. 6.
282. GOGIA, SB; MAEDER, A; MARS, M; HARTVIGSEN, G; BASU, A; ABBOTT, P. Unintended
consequences of telehealth and their possible solutions, p. 6.
283. COHEUR, Alain. Opinion of the European Economic and Social Commitee on the “impact of the
digital healthcare revolution on health insurance”, p. 6.
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De fato, o efetivo implemento da telemedicina depende

de normas de

operabilidade entre diferentes localidades, permitindo a prática embasada do método,
em termos locais, e ao mesmo tempo sem engessa-la. Nos Estados Unidos, uma
primeira reação à dificuldade de atuação de médicos em diferentes estados da federação
partiu de uma força-tarefa da “Federation of State Medical Boards”, procurando
implementar uma licença médica interestadual (Interstate Medical License Compact).284
O escopo desta normativa é aumentar a interação entre organizações de saúde, clínicas e
profissionais de saúde, independente do licenciamento de atuação local.285
A aderência a esta licença, por parte do médico, permite a atuação profissional
em múltiplos estados, facilitando o atendimento, principalmente nas áreas rurais e
localidades mal servidas por equipes de saúde.286 O implemento da norma tem
caminhado bem, sendo que em 2016 doze estados já haviam a ela aderido: West
Virginia, Alabama, Idaho, Illinois, Iowa, Minnesota, Montana, Nevada, South Dakota,
Utah, Wisconsin e Wyoming. Além disso, estavam em vias de aderir à normativa os
estados do Alaska, Arizona, Colorado, Kansas, New Hampshire e Washington.287 O
processo de credenciamento médico é relativamente simples: tendo o médico uma
licença em seu estado de origem, denominada licença principal, o profissional pleiteia a
qualificação para atuação nos estados que escolher. Aproximadamente oitenta por cento
dos médicos pleiteantes tem os requisitos para conformação com a norma.288
O fato da norma americana ser estadual, ao contrário da brasileira, coloca nosso
país, em tese, em vantagem nas questões que envolvem litígios sobre responsabilidades
em telemedicina, uma vez que os conflitos legais entre regiões do mesmo país não
constituem empecilho. Entretanto, em processos ético-disciplinares pode haver

284. KADZIELSKI, Mark A.; KIM, Jee-Young. Telemedicine expansion – navigating potential pitfalls,
p.1.
285. Idem.
286. LACKTMAN, Nathaniel. West Virginia’s new telemedicine practice standards & remote
prescribing laws, p. 2.
287. Idem.
288. licenseportability.org, in GILROY, Alexis et al. Digital Health Law Update vol. 1 issue 4, p. 4.
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potenciais focos de atrito entre Conselhos de Medicina estaduais, na telemedicina
praticada entre estados da Federação, mesmo havendo um órgão normatizador central, o
Conselho Federal de Medicina. Talvez a análise dos conflitos legais atuais e potenciais
que ocorrem em outros países com mais expertise na área sejam, em verdade, uma
evidência de que a atividade da telemedicina funciona bem quando há uma base de
uniformidade regulatória.
E isso é ainda mais crucial quando se trata da telemedicina exercida entre países,
o que é uma situação plausível na utilização do método. Basta se pensar, por exemplo,
em um convênio entre um hospital especializado situado na Europa ou Estados Unidos,
e uma localidade africana carente de provimento de saúde naquela área específica.
Nesses casos, o problema de competência de jurisdição e de escolha das normas
pode se sujeitar a vários vieses, incluindo a aplicação das normas sobre os conflitos via
Internet.289 Uma das formas de competência para a jurisdição é a pessoal, cujo caso
emblemático, no âmbito da “common law”, é Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot
Com, Inc. Aqui, a jurisdição foi exercida levando em consideração a natureza da
atividade exercida. No caso da telemedicina, parece razoável admitir que, “devido à
natureza complexa e direcionada dos serviços, bem como por envolver vida e morte”, a
competência deve ser a da nacionalidade dos cidadãos envolvidos no litígio”.290
Resolvida a questão da competência, resta a escolha da lei a ser aplicada. Sem
adentrar as complexidades do Direito Internacional, que fogem ao escopo desta tese,
pode-se sumarizar que esse tópico é irresolvido e é alvo de grande polêmica, estando
sujeito às discricionariedades de cada corte.291 Por isso, a lógica dita que deve haver a
escolha de qual norma será aplicada, previamente, no próprio contrato de prestação de
serviços médicos. Assim, por exemplo, em um processo por alegação de erro médico
entre dois litigantes, sendo a clínica que presta a assistência localizada em um país, e o

289. BARNES, J. Kelly. Telemedicine: a conflict of laws problem waiting to happen – how will interstate
and international claims be decided?, p. 6.
290. Idem
291. BARNES, J. Kelly. Telemedicine: a conflict of laws problem waiting to happen – how will interstate
and international claims be decided?, p. 8.
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paciente morando em outro país, importa o fato de haver sido feita previamente a opção
de qual norma ou códex será aplicado: se o do local da clínica ou o do paciente.292 Se
isto não garante a perfeita harmonia processual, ao menos facilita o bom encadeamento
jurisdicional.
Talvez aqui se torna mais palpável a necessidade de um contrato bem
estabelecido entre as partes na utilização da telemedicina, com todos os requisitos
formais, visando a segurança jurídica. Incluam-se aqui os métodos de arbitragem, hoje
prevalentes em dinâmica processual. Por certo, isto diferencia a telemedicina da
medicina presencial, também de natureza contratual, mas em regra informal.

292.

BARNES, J. Kelly. Telemedicine: a conflict of laws problem waiting to happen – how will

interstate and international claims be decided?, p. 10-12.
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6.3. Responsabilidade em cirurgia robótica

Certamente a aplicação mais sofisticada da telemedicina, e que exige maior
emprego de tecnologia, é a cirurgia robótica à distância. Também conhecida como telecirurgia ou, no idioma inglês, “cybersurgery”, pode ser definida como “uma técnica
cirúrgica que permite que um cirurgião opere um paciente situado remotamente, tanto
de uma localização distante como próxima, por meio de um canal de telecomunicações
acoplado a uma máquina cirúrgica robótica”.293 Assim, chama-se de cirurgia robótica à
distância tanto a situação em que o cirurgião está do outro lado do mundo em relação ao
paciente, como quando ele está na sala ao lado; basta que ele não esteja no campo
cirúrgico local.
Considera-se que a primeira cirurgia robótica foi a que ficou conhecida como
“Operação Lindbergh”, em homenagem ao primeiro voo transatlântico solitário.
Consistiu em um paciente localizado em Strasbourg, na França, que teve sua vesícula
biliar retirada por um cirurgião (Dr. Jacques Marescaux), que estava em um prédio não
hospitalar localizado em Nova York. O equipamento robótico foi um modelo Zeus, com
câmera de visualização ativada por voz, e a France Telecom, grande provedora europeia
de internet, providenciou os serviços de fibra ótica de alta velocidade que possibilitaram
o contato do cirurgião com o sistema robótico que efetuou o procedimento. A cirurgia,
bem sucedida, demorou quarenta e cinco minutos e envolveu um time de quarenta
pessoas, incluindo equipe médica, engenheiros de telecomunicação e especialistas em
sistemas robóticos.294
Há vários benefícios na cirurgia robótica, todos decorrentes da falta da
necessidade de um cirurgião especializado no local do atendimento do paciente. Assim,
por exemplo, é possível a feitura de um procedimento eficaz em ambientes
contaminados, em campo de batalha ou mesmo em estações espaciais. Além disso, é

293. GOLDBERG, Margo. The robotic arm went crazy! The problem of establishing liability in a
monopolized field, p.2.
294. HERRMAN, Katharine J. Cybersurgery: the cutting edge, p. 1.
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evidente a utilidade da cirurgia à distância em situações de violência urbana ou no caso
de acidentes graves, em que a rapidez de assistência é primordial.295 Em todos estes
casos, o aparato material poderia ser fornecido por um drone, por exemplo, e os
procedimentos necessários no local por um paramédico ou mesmo uma pessoa leiga.
Além disso, em se tratando de cirurgias eletivas e/ou em ambientes não
inóspitos, a cirurgia robótica vem tendo um grande impulso pelo fato de aproveitar toda
a recente expertise da cirurgia minimamente invasiva, notadamente a vídeolaparoscopia, em que, comparativamente à cirurgia a céu aberto, o fato de haverem
pequenas incisões resulta em um melhor prognóstico e em uma recuperação muito mais
rápida do paciente operado. De fato, não se concebe a cirurgia robótica sem que se
pense em invasividade operatória mínima.
E mais: em se tratando de cirurgias muito especializadas (como as de cunho
oncológico, cardiovascular, neurocirurgia e outras), sabe-se que a experiência do
cirurgião conta mais do que em procedimentos de menor complexidade. Portanto, o fato
de, em termos logísticos, colocar o comando do procedimento em centros
especializados espalhados pelo mundo, sob a responsabilidade de equipes altamente
técnicas, pode ser um fator determinante do bom prognóstico.295
Tecnicamente, a telecirurgia só é possível quando há um mínimo delay na
transmissão de comando do cirurgião em relação à máquina situada remotamente.
Depreende-se que o cirurgião deve receber a informação visual do campo cirúrgico, por
aparato ótico de preferência tridimensional, e, de posse desta informação, trabalhar
comandando os braços mecânicos do robô em uma espécie de joystick.296 Ou seja, se na
cirurgia presencial há apenas um tempo para o movimento cirúrgico de precisão,
consistindo no próprio período de decisão mental do cirurgião em face da situação que
se apresenta, no caso da cirurgia à distância há três tempos: a transmissão da imagem do

295. GOLDBERG, Margo. The robotic arm went crazy! The problem of establishing liability in a
monopolized field, p.4.
296. GOLDBERG, Margo, op. cit., p. 5.
297. HERRMAN, Katharine J. Cybersurgery: the cutting edge, p. 1.
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campo cirúrgico, a elaboração mental do cirurgião e por fim a transmissão do comando
que vai efetuar a movimentação do robô.
Assume-se como ideal, na velocidade de transmissão, algo abaixo de duzentos
milissegundos.298 Entenda-se a importância que esta rapidez representa, imaginando-se,
por exemplo, a hipótese de uma artéria começar a sangrar durante o procedimento, fato
comum em cirurgia e que demanda a pronta atuação do cirurgião para cauteriza-la. Se
houvesse um delay grande na transmissão, poderia haver uma invasão de sangue no
campo, tornando-o inacessível para a visualização e consequentemente para a atuação
do cirurgião, abortando o procedimento e/ou levando o paciente a risco de vida ou de
lesão grave.
Isso quer dizer que, em se tratando de cirurgia à distância, a velocidade de
transmissão de dados é tão importante quanto o treinamento da equipe médica (a local e
a que opera à distância) e a equipe de apoio na tecnologia da informação e robótica.
Também é evidente que a cirurgia robótica traz à aferição da responsabilidade médica
alguns ingredientes não usuais em cirurgia tradicional.
Dentre estes, a própria máquina robótica. De início, havia dois modelos
disponíveis no mercado: o Zeus, da empresa Computer Motion, e o Da Vinci, da
companhia Intuitive Surgical. As duas máquinas possuíam algumas diferenças técnicas,
porém após disputas jurídicas por patentes, que levaram a Computer Motion a grandes
prejuízos por conta de indenizações milionárias, houve uma fusão das duas empresas e o
robô Zeus teve sua produção descontinuada. Monopolizando o mercado, a máquina Da
Vinci é utilizada nos Estados Unidos e exportada para vários países.299
Tal situação lança reflexos sobre as questões relativas a alegações de erro
médico, porque a delimitação entre o que foi má conduta médica e o que foi falha da
tecnologia fica nas mãos de peritos da própria empresa fabricante, em tese diminuindo a
própria possibilidade de análise isenta. É certo que as exigências para uma análise
pericial rigorosa, principalmente nos Estados Unidos, demandam um expert com

298. HERRMAN, Katharine J. Cybersurgery: the cutting edge, p. 2.
299. GOLDBERG, Margo, op. cit., p. 4.
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vivência diferenciada em robótica cirúrgica. Ora, sabe-se que esta área ainda nova tem
características técnicas muito diferentes da tecnologia informacional, e da própria
robótica aplicada a outros campos.300

Outra possibilidade é a perícia feita por

profissional médico, porém aqui novamente se depara com a falta de especialização do
profissional de saúde em uma área extremamente técnica, e na qual ele, médico, após
rigoroso treinamento, é efetor do procedimento e não conhecedor dos meandros da
máquina.
Neste contexto, há um caso emblemático, de 2010, na jurisprudência norteamericana. Em Mracek v. Bryn Mawr Hospital, o paciente Roland C. Mracek foi
submetido a uma cirurgia de retirada de próstata (prostatectomia), conduzida por meio
do robô Da Vinci. A máquina parou de funcionar no meio da cirurgia, tendo o paciente
evoluído com várias sequelas, incluindo dores abdominais que o impedem de dormir, e
disfunção erétil.301 O paciente processou o hospital, alegando “múltiplas teorias: falha
do produto, negligência médica, quebra de garantia e falha de equipamento”, sendo que
a sentença inocentou o Hospital Bryn Mawr e equipe de todas as alegações aludidas na
peça acusatória.302
O caso em questão, aqui sumarizado, se revestiu de uma grande complexidade,
até previsível quando se trata de avaliar a união da responsabilidade médica, por si só
em geral desafiadora, com a utilização de uma nova tecnologia para procedimentos
invasivos. Provavelmente a delimitação de responsabilidades, na cirurgia robótica, só
vai se estabelecer à medida que o uso do método seja mais rotineiro, o que ainda está
longe de ocorrer. De fato, este foi o caminho percorrido por uma infinidade de
tecnologias médicas, a seu tempo inovadoras, e que hoje já estão bem estabelecidas no
que se chama de “medicina baseada em evidências”.

300. GOLDBERG, Margo, op. cit., p. 10.
301. Mracek v. Bryn Mawr Hosp., 610 F. Supp. 2d 401 (E.D. Pa. 2009), District Court, E.D.
Pennsylvania, acesso em https://www.courtlistener.com/opinion/2469949/mracek-v-bryn-mawr-hosp/
302. Idem
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6.4. Aviamento de prescrições médicas à distância

As farmácias que vendem medicamentos via Internet tem feito sucesso por conta
da combinação entre “preços baixos, conveniência e maior privacidade”.303 Nos Estados
Unidos, o ramo de prescrições de medicamentos online movimentava, já em 2004, o
montante de 15 a 20 bilhões de dólares ao longo do ano.304
Parece inerente à própria concepção da medicina à distância, também o
aviamento de prescrições médicas por via virtual. Entretanto, a facilidade de acesso e
compra de medicamentos por meio de sites torna-se um problema, muito por conta da
falta de controle a que estes meios de venda são suscetíveis, contrariamente aos
mecanismos regulatórios mais rígidos das farmácias tradicionais. Isso assume uma
importância ainda maior no que tange aos medicamentos de uso controlado.
Nesse sentido, novamente nos remetemos aqui à normatização norte-americana,
pelo fato de lá haver um percurso jurídico mais palpável. A regulação naquele país teve
um impulso grande por causa de uma situação comercial emblemática. Em 1990,
Clayton Fuchs abriu uma farmácia de venda virtual, a Friendly Pharmacy, que por meio
de convênios com alguns médicos que não tinham contato com os pacientes, realizava o
aviamento de praticamente todo pedido de medicamento que lhe chegava via Internet.
Pressionado pelo órgão regulador do estado que atuava (Texas State Board of
Pharmacy), por conta da ilegalidade de seu negócio, Fuchs mudou-se para Oklahoma e
abriu a Main Street Pharmacy, exercendo a mesma atividade.305
Sem nenhum impedimento prático em relação à venda de substâncias
controladas, um jovem de 17 anos, Ryan Haight, adquiria da farmácia de Fuchs uma
substância de ação neurológica central, o Vicodin, de uso controlado. A aquisição era

303. RANNEFELD, Lisa. The doctor will e-mail you: physicians’ use of telemedicine to treat patients
over the Internet, p. 8.
304. LIPMAN, Bethany. Prescribing medicine for online pharmacies: an assessment of the law and a
proposal to combat illegal drug outlets, p. 2.
305. LIPMAN, Bethany, op. cit., p. 1.
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muito simples, por meio do computador de sua família, na Califórnia. O jovem Ryan
Haight morreu de overdose por uso de Vicodin em 12 de setembro de 2001. Clayton
Fuchs, processado por distribuição ilegal de substâncias controladas, organização
criminosa e lavagem de dinheiro, atualmente cumpre pena de prisão de vinte anos.306
A morte de Haight deu origem e batizou o principal elemento normativo para
venda de substâncias controladas nos Estados Unidos, o Ryan Haight Online Pharmacy
Consumer Protection Act, de 2009. O documento legal teve o escopo de combater as
farmácias de cunho ilícito que surgiram nos Estados Unidos nos anos 1990, diminuindo
“os riscos de dispensação de drogas de ação central com potencial de adição sem uma
prescrição válida, dispensação de drogas adulteradas, falsas ou vencidas, todas as quais
podem se converter em um dano significativo para pessoas que estejam procurando uma
maneira fácil de obter medicamentos a custos baixos”.307
A norma atinge diretamente os usuários da telemedicina, uma vez que as
excepcionalidades que a lei enuncia não permitem, em geral, que sejam prescritas
substâncias controladas para os pacientes avaliados à distância.308 As exceções
consistem em situações que não atingem a massa de uso potencial de substâncias
controladas, e são, por exemplo, o atendimento da população indígena e as situações de
saúde pública emergenciais.309
Atualmente, a prescrição de substâncias controladas à distância é proibida em
alguns estados, e em outros não. Há também variações em relação ao uso dependendo
da especialidade médica. A regulação destes compostos é crucial, na atividade médica,
em especial nas áreas que tratam de patologias crônicas que utilizam medicações
controladas, entre estas “a psiquiatria de adultos e adolescentes, o tratamento de abuso
de drogas, endocrinologia, terapia de reposição hormonal, e o uso de medicamentos

306. LIPMAN, Bethany, op. cit., p. 1.
307. YOOD, Ken; KRAUS, Erica J. Giving telemedicine more room to breathe: recent and pending state
and federal actions in the world of online prescribing, p.1.
308 Idem, p. 2.
309. LACKTMAN, Nathaniel. Prescribing controlled substances without an in-person exam: the practice
of telemedicine under the Ryan Haight Act, p. 1.
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para tratamento da obesidade.310
Como em nosso meio o tratamento de pacientes à distância ainda não é
permitido, o problema não requer ação imediata. Porém a perspectiva de modificações
da norma ética que veda a teleconsulta, por parte do Conselho Federal de Medicina,
deve abarcar uma adequada regulação do aviamento de prescrições médicas, fruto de
consultas de telemedicina, em especial as que aviam medicações controladas. Isto é um
complemento regulatório absolutamente necessário, para que não se corra o risco de
deturpar a própria qualidade e confiabilidade da prescrição à distância. A norma
regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) relativa às boas
práticas farmacêuticas no Brasil, e que inclui as prescrições à distância, será abordada
logo adiante, no item 7.4 desta tese.

310. LACKTMAN, Nathaniel. Prescribing controlled substances without an in-person exam: the practice
of telemedicine under the Ryan Haight Act, p. 3.
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7. Responsabilidade das equipes de assistência à saúde

A assistência à saúde, tanto no aspecto preventivo como no curativo, e também
na educação, especialização e atualização, tem se tornado cada vez mais
multidisciplinar. Ainda que o médico em geral assuma o comando das equipes de saúde,
hoje não é raro, por exemplo, ver profissionais de enfermagem com experiência
administrativa dirigindo unidades básicas de saúde ou gerenciando setores específicos
de unidades hospitalares. Do comando e da atuação, por óbvio, deflui a
responsabilidade.
Nessa linha, em sendo a telemedicina multidisciplinar por natureza, uma vez que
depende não só de médicos e de técnicos da área da tecnologia da informação, mas
também de paramédicos, é necessária uma análise acerca dos profissionais da saúde não
médicos em um estudo como este.
De fato, a atuação do médico é cada vez mais interdependente das equipes
paramédicas. Hoje não se concebe o trabalho em medicina sem o concurso dos
psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.
Isso porque, em sendo a área da saúde cada vez mais especializada e complexa, o
médico pode e deve se cercar da colaboração de profissionais com boa capacitação em
suas áreas, em prol da saúde do paciente. A título de exemplo, hoje não se concebe o
seguimento de um paciente diabético sem o concurso do profissional de nutrição.
No caso da telemedicina, é curioso perceber que algumas áreas paramédicas já
dão alguns passos em relação à normatização ética, para os fins de segurança éticonormativa e jurídica. Além disso, a própria essência da telemedicina, que inclui a
qualidade associada ao custo-benefício, não pode prescindir da atuação paramédica. Isso
porque, com o avançar da regulação na telessaúde, deve-se otimizar a atuação não
presencial do médico, utilizando para isso o concurso de profissionais não médicos ao
lado do paciente, e o médico à distância. Como consequência, a própria definição do
ato médico pode ser revista em alguns casos, visando à facilitação dos atos terapêuticos
e diagnósticos, presenciais, pelos profissionais de saúde em contato com o paciente,
cabendo ao médico a orientação e conduta à distância. Penso que uma eventual
readequação do que é ato médico, para aplicação na medicina á distância, caiba às
sociedades de cada especialidade médica, em decisão colegiada dos experts de cada
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área, e em diálogo com as sociedades paramédicas. Os conselhos de classe da área da
saúde devem ter papel protagonista nesse processo, visando à regulação bem embasada
e à coibição de eventuais distorções.
Ressalte-se, entretanto, que a responsabilidade dos profissionais de saúde na
telessaúde segue, em linhas gerais, as mesmas diretrizes atinentes às da medicina, e que
são dissecadas ao longo desta pesquisa. Isso vale tanto para a atuação liberal como para
aquela ligada a alguma instituição. A responsabilidade é proporcional ao quantum da
atuação de cada um da equipe dentro da situação específica, o que no caso de uma
sentença, é aferido pelo juiz. O escopo deste capítulo é, portanto, não demarcar as
diferenças doutrinárias da responsabilização dos profissionais de saúde não médicos em
relação à dos médicos, mas sim tecer breves comentários sobre o que existe de
normatização ético-disciplinar específica dos paramédicos na seara da telemedicina.
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7.1. Psicologia

Intuitivamente, é possível admitir que há certa facilitação para o atendimento em
telepsicologia, pelo fato de ser uma área em que não há o emprego de procedimentos
invasivos, e sim de métodos dialéticos. De fato, a operacionalidade do atendimento não
presencial avança a largos passos nesta seara.
Nos guidelines da American Psychological Association, a telepsicologia é
definida como “o provimento de serviços psicológicos utilizando tecnologias de
informação”.311 Note-se que a própria simplicidade e síntese da definição não é gratuita,
pois visa a abarcar as várias facetas em que o psicólogo pode trabalhar, com poucas
limitações em relação ao atendimento presencial.
Destaca o documento que os guidelines são diferentes dos standards de conduta,
no sentido de que estes últimos são cogentes e inafastáveis no seio da prática do
profissional, sendo os guidelines em tese um norteamento para a boa atuação do
psicólogo, sem a pecha da obrigatoriedade.312 Mesmo assim, contribuem para um
refinamento no provimento em saúde mental, muito útil mesmo em sede regulatória.
No Brasil, vige até 2018 a Resolução 011/2012 do Conselho Federal de
Psicologia (Anexo 12), que já dá respaldo ético-legal para a o atendimento psicológico
remoto. Porém entra em vigor, em novembro de 2018, e com texto publicado em maio
de 2018, a Resolução 011/2018 (Anexo 13), que amplia as possibilidades no setor. A
nova norma altera a anterior nos seguintes aspectos:313
1) Ausência de obrigatoriedade de credenciamento de um site por parte do psicólogo
para o atendimento à distância, bastando o cadastro e autorização para a prestação dos
serviços junto ao respectivo Conselho Regional de Psicologia.

311. American Psychological Association, Guidelines for the practice ot telepsychology.
312. Idem.
313. Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Atendimentos à distância passam a ser regidos por
nova resolução.
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2) Libera a realização de psicoterapia à distância, bem como seleção de pessoal e
supervisão.
3) Não há limite para número de sessões, ficando este a critério do profissional de
psicologia.
4) Permite o atendimento de crianças e adolescentes á distância, desde que haja
consentimento dos responsáveis legais.
5) Veda o atendimento remoto em casos de emergência e desastre, bem como a
indivíduos ou grupos em situações de violação de direitos ou de violências tipificadas,
sendo necessário nestes casos o atendimento presencial.
Os cuidados atinentes à confidencialidade do paciente são mandatórios, seja na
Resolução atualmente vigente, seja na vindoura, que entra em vigor ainda em 2018.
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7.2 Enfermagem

A telemedicina não pode prescindir da atuação do profissional de enfermagem,
tanto ao lado do paciente nos casos em que a atuação do médico à distância necessita de
um profissional de saúde ao lado do paciente, como nos casos em que o próprio
enfermeiro atua remotamente, sendo exemplo neste último caso o monitoramento á
distância.
O profissional de enfermagem pode atuar em casos ambulatoriais, hospitalares
ou em home-care. Nesse sentido, podem ser usados variados aparatos tecnológicos para
a prestação do serviço, seja do simples telefone até equipamentos de áudio e vídeo em
tempo real.314 A tecnologia permite que “a aderência do paciente aos cuidados aumente,
o acesso seja melhorado, os provedores de saúde possam interagir entre si, e a segurança
dos pacientes possa ser monitorada mais acuradamente de sua própria casa.”315
As novas formas de comunicação entre paciente e enfermagem implicam,
decerto, em novos desafios, entre eles a formação específica dos profissionais no
sentido de desenvolverem habilidades comunicacionais que sejam aplicáveis às novas
plataformas.316 Nada, porém, que eclipse as vantagens que esta ferramenta oferece no
trato preventivo e curativo das pessoas.
Em nosso meio, a tele-enfermagem tem regulamentação ético-disciplinar
enunciada na Resolução Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) nº 487/2015 (Anexo
11). O diploma legal veda a cumprimento de prescrição feita à distância, pelo
profissional de enfermagem, sendo muito restritivo nesse sentido. Permite, porém, o
cumprimento destas prescrições nos casos de urgência e emergência, incluindo aqui as

314. SCHLACHTA-FAIRCHILD, Loretta; ELFRINK, Victoria; DEICKMAN, Andrea. Patient Safety
and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses, chapter 48.
315. Idem.
316. BARBOSA, Ingrid de Almeida; SILVA, Karen Cristina da Conceição Dias da; SILVA, Vladimir
Araújo da; SILVA, Maria Júlia Paes da. O processo de comunicação na Telenfermagem revisão
integrativa.
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situações de telessaúde, em que o médico tomou a conduta prescritiva à distância.317
Destaca porém, a obrigatoriedade de elaboração de relatório circunstanciado, por parte
do profissional de enfermagem, que demonstre a situação de urgência/emergência, bem
como a presença de condições técnicas adequadas para esse tipo de suporte clínico.318

317. Artigo 2º, inciso III da Resolução Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) nº 487/2015.
318. Idem, parágrafos do inciso.
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7.3. Fonoaudiologia

Nos Estados Unidos, a fonoaudiologia à distância é regulada pela American
Speech and Hearing Association (ASHA), que define a “teleprática” como a “aplicação
de tecnologia de telecomunicações para o provimento de serviços profissionais em
audiologia e em patologias da linguagem falada à distância, unindo clínico ao cliente ou
clínico ao colega para assessoria, intervenção e/ou consulta.”319 Além dessas
possibilidades, o documento remete à “supervisão, monitoria e educação continuada”
como possibilidades no uso da ferramenta virtual. E como na telemedicina, demarca as
alternativas de uso em síncrona e assíncrona, com eventual combinação dos dois
(híbrida).320
Quanto às responsabilidades dos fonoaudiólogos, o diploma legal elenca as
seguintes, aqui transcritas na íntegra:
“Compreender e aplicar de forma adequada os modelos de tecnologia utilizados para
veicular os serviços.
Compreender as especificações apropriadas e operações de tecnologia usadas para
veicular os serviços.
Efetuar a manutenção e a calibragem dos instrumentos clínicos e dos equipamentos de
telessaúde.
Selecionar clientes que sejam apropriados para serviços de assessoria e intervenção via
teleprática.
Selecionar e utilizar assessorias e intervenções que sejam apropriadas à tecnologia
disponível e que levem em consideração variáveis atinentes ao cliente.
Ser atento em relação a variáveis linguísticas e culturais que afetem a identificação,
assessoria, tratamento e manuseio de desordens/diferenças de comunicação entre

319. American Speech Language Hearing Association. Telepractice.
320. Idem.
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indivíduos que recebem os serviços por meio da teleprática.
Treinar e usar pessoal de suporte apropriadamente quando efetuar o serviço.
Estar familiarizado com as ferramentas disponíveis e métodos e aplica-las para avaliar a
efetividade dos serviços fornecidos e mensurar os resultados obtidos.
Manter documentação apropriada, incluindo consentimento informado para o uso da
teleprática e o registro relativo ao atendimento.
Estar informado e seguir as normas e regulações sobre a teleprática, incluindo proteção
à

privacidade

e

segurança,

remuneração

pelos

serviços,

licenciamento

e

responsabilidade por erro.
Colaborar com outros colegas para referência e seguimento.”321
No Brasil, a norma ética atual nesse campo é a Resolução do Conselho Federal
de Fonoaudiologia nº 427/2013 (Anexo 16). A normativa ressalta os aspectos que devem
nortear os procedimentos dos profissionais na situação da assistência à distância. Dá
destaque às questões relativas à privacidade e confidencialidade, habilitação adequada
dos profissionais e responsabilidade pela guarda dos dados clínicos.322 Classifica os
tipos de prática em “teleconsultoria, segunda opinião formativa, teleconsulta,
telediagnóstico, telemonitoramento e teleducação,”323

321. American Speech Language Hearing Association. Telepractice
322. SPINARDI-PANES, Ana Carulina; LOPES-HERRERA, Simone Aparecida; MAXIMINO, Luciana
Paula. Aspectos éticos e legais na prática da telessaúde em Fonoaudiologia.
323. Anexo 16
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7.4 Farmácia

No âmbito do trabalho farmacêutico, há norma regulatória no Brasil, insculpida
na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) número 44, de 17 de agosto de 2009, e que
dispõe sobre as boas práticas farmacêuticas para o “controle sanitário do
funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de
serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias.”(Anexo 14 desta tese).
No que tange à dispensação remota de medicamentos, que interessa no âmbito
desta tese, a regra está expressa no Capítulo V, Seção V, Subseção I do diploma
regulatório. Esse tipo de dispensação deve ser feito por farmácias abertas ao público,
sendo, portanto, vedados os estabelecimentos dedicados somente a vendas virtuais. Há
vedação, por esta via, de venda de medicamentos sujeitos a controle especial. Os
pedidos devem ser feitos por meio do site eletrônico da farmácia ou da rede de
farmácias, no qual devem ser publicizadas todas as autorizações legais necessárias para
o funcionamento do estabelecimento. É proibida a propaganda de medicamentos
vendidos apenas sob prescrição médica, porém permite-se a colocação de preços de
medicações. A responsabilidade pelo transporte cabe às farmácias.
O fato de o medicamento ser solicitado por via remota continua obrigando a
farmácia ao dever de informação e orientação quanto ao uso dos medicamentos, por
meio do farmacêutico responsável técnico ou de seu substituto.
Por fim, mas não menos importante, e seguindo a linha do que ocorre na
telessaúde em geral, a preservação da confidencialidade dos dados e privacidade do
usuário, nas prescrições remotas, é obrigatória, sendo de responsabilidade das farmácias
as medidas necessárias para a preservação do sigilo.
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8. Falhas e limitações da telemedicina

A telemedicina, enquanto intermediação ainda recente na relação entre o
paciente e o sistema de saúde, acaba por se constituir em um método desafiador, por
introduzir um elemento “estranho” na tão cristalizada e tradicional situação presencial
entre o médico e o paciente. Talvez por isso acabe por encontrar resistências maiores ao
seu desenvolvimento pleno. De fato, a forma de emprego da telemedicina parece ser
menos harmônica do que situações corriqueiras de utilização dos meios virtuais, como
por exemplo, o envio simples de dados ou mesmo as tão populares redes sociais.
Algumas destas dificuldades serão elencadas neste capítulo.
Em interessante e atual estudo elaborado por pesquisadores dos principais polos
de telemedicina do mundo (Índia, Austrália, África do Sul, Noruega, Nova Zelândia e
Estados Unidos), Shashi Bhushan Gogia e colaboradores procuraram delinear estas
limitações. Os autores ressaltam que a literatura a este respeito é escassa, e que o
trabalho se baseia em “experiências pessoais e dados coletados em pesquisas” 324
Uma destas pesquisas, com viés conclusivo e analítico, é um estudo espanhol
publicado no corrente ano. Nele, os autores apontaram cinco linhas mestras como
determinantes para o sucesso da ferramenta virtual médica: a tecnologia em si (suporte,
treinamento, facilidade de uso e qualidade técnica); a aceitação, tanto por parte dos
pacientes como dos profissionais; o custeio; questões organizacionais (instituição de
protocolos adequados, harmonização com as estruturas de saúde previamente
existentes); e por fim os quesitos de política de saúde e legais (incluindo regulação,
normas de segurança para o paciente, metas de uniformização de atendimento e
compliance).325 Percebe-se que estes requisitos, muitos de complexidade palpável para
sua implementação, se não cumpridos podem ser a causa do insucesso da telemedicina.

324. GOGIA, S.B.; MAEDER, A.; MARS, M.; HARTVIGSEN, G.; BASU, A.; ABBOTT, P. Unintended
Consequences of Tele Health and their Possible Solutions – Contribution of the IMIA Working Group on
Telehealth, p. 41.
325. CUYÀS, Francesc Garcia; VÁSQUEZ, Núria; SAN PEDRO, Marc de; HOSPEDALES, Margarita.
Estado actual de la telemedicina: donde estamos y qué nos queda por hacer?, p. 152.
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Nessa linha, merece destaque o problema do custeio e da possibilidade de lucro
do sistema de telemedicina. Variável de acordo com as circunstâncias de política de
saúde específicas de cada país, evidencia-se, a priori, o fato de que por ora não há
cobertura da assistência por telemedicina pelos planos de saúde, e mesmo a definição do
valor do serviço encontra dificuldades.326
Conclusões semelhantes defluíram de outro trabalho também da península
ibérica, na região da Catalunha.327 Na metodologia adotada, os pesquisadores enviaram
perguntas pré-estabelecidas a informantes-chave, ou seja, “um profissional que participa
do sistema diretamente e de forma ativa na colocação em marcha, promoção ou difusão
de projetos de telemedicina, e que estivesse à disposição para oferecer o relato de
experiências e opiniões de alto valor para o objeto do estudo”.328 Neste estudo foram
identificados quatro âmbitos de entraves para o pleno uso da telemedicina: tecnológico,
organizativo, humano e econômico. O tecnológico se refere a dificuldades de cobertura
de banda larga e falta de conexão entre sistemas de informação diferentes. A questão
organizacional envolve inércia profissional para treinamento em novas tecnologias; falta
de alinhamento entre participantes nos projetos; redefinição dos perfis profissionais que
existiam antes da telemedicina; e a necessidade de alta modificação evolutiva. No
âmbito humano, a falta de vínculo dos profissionais com os projetos, dando-lhes uma
percepção de não protagonismo; resistência à modificação de rotinas; e o temor de
aumento de carga de trabalho. Por fim, no quesito econômico, destacaram-se o
problema do aporte econômico inicial e a sustentabilidade financeira dos projetos, ainda
sem clareza em relação às formas de retorno do investimento e ao custo-benefício.
Interessantemente, e isso diz respeito diretamente ao objeto esta tese, as questões legais
não foram elencadas como entraves, “talvez porque os profissionais de saúde trabalhem

326. CUYÀS, Francesc Garcia; VÁSQUEZ, Núria; SAN PEDRO, Marc de; HOSPEDALES, Margarita.
Estado actual de la telemedicina: donde estamos y qué nos queda por hacer?, p. 153.
327. ROIG, Francesc; SAIGI, Francesc. Barreras para la normatización de la telemedicina en un sistema
de salud basado en la concertación de servicios, p. 397-402.
328. Idem, p. 398.
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habitualmente em um entorno muito regulamentado e portanto essa barreira não seja
perceptível.”329 Referindo-se à Espanha, talvez disso se possa considerar, a princípio,
que boa regulação fomenta a prática da medicina à distância.
As questões técnicas, cruciais para que o sistema funcione, são objeto de
preocupação, principalmente na telemedicina interativa (em tempo real), uma vez que
não pode haver falhas na resposta do sistema. Por óbvio, problemas neste plano podem
respingar na responsabilização profissional, o que aproxima esta questão do objeto deste
estudo. Nesse sentido, os provedores tem procurado se cercar de cuidados, utilizando
inclusive alguns algoritmos matemáticos preditivos.330
Superadas estas barreiras, e mesmo em projetos em que a telemedicina se
mostra altamente eficaz, como o telemonitoramento de pacientes com insuficiência
cardíaca, há o problema da aderência dos pacientes. Em estudo do corrente ano,331
constatou-se que a porcentagem de pacientes que se submete ao monitoramento foi de
apenas 70%. O estudo aventa como causas: complexidade do uso dos equipamentos e
da tecnologia; quebra da rotina com a qual os pacientes estavam acostumados;
imperfeições no oferecimento de interfaces amigáveis; percepção pelos pacientes
quanto aos benefícios da telemedicina; dúvidas quanto à eficácia de acesso aos
profissionais de saúde; custo; e preocupações quanto à privacidade.331
É certo que os obstáculos que a telemedicina enfrenta podem explicar, na
atualidade, porque seu uso ainda é pouco difundido. Há um caminho a percorrer para
que seu uso se incorpore à prática médica corriqueira. Sua plena utilização passa pela
superação, em especial, dos “problemas de licenciamento, preocupações quanto a erro
médico, inadequações quanto à remuneração das equipes, problemas de

329. ROIG, Francesc; SAIGI, Francesc. Barreras para la normatización de la telemedicina en un sistema
de salud basado en la concertación de servicios, p. 401.
330. SASIKALA, S.; INDHIRA, K.; CHANDRASEKARAN, V.M. Performance prediction of
interactive telemedicine, p. 1-8.
331. KYUNGMI, Woo; DAWN, Dowding. Factors Affecting the Acceptance of Telehealth Services by
Heart Failure Patients: An Integrative Review.
332. Idem.
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incompatibilidade técnica, e a resistência dos médicos.”333 Dentro destes fatores,
observe-se que a tecnologia demanda estrutura e investimento. O licenciamento médico
envolve questões ainda mal resolvidas, mesmo nos Estados Unidos, ainda que caminhe
para uma uniformização desejável, como analisado em alguns tópicos desta tese. E no
caso da resistência dos médicos, a questão se resume a quebrar hábitos referentes a
protocolos estabelecidos, compatíveis com a medicina tradicional-presencial, em prol de
normatizações ditadas pela indústria da telemedicina, o que, na visão de muitos
facultativos, pode ser um processo difícil e trabalhoso.334

333. MARS-PROIETTI, Laura. Telemedicine. Encyclopedia of emerging industries, p.5.
334. Idem, p. 6.
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9. Compliance em telemedicina

Em uma conjuntura de crescente judicialização da atividade médica, o
compliance assume uma importância evidente, não só para a adequação das equipes às
normas, mas também para a própria segurança dos pacientes, esta derivada daquela.
Entende-se compliance como a “certificação ou confirmação de que o efetor de
uma ação, ou o produtor ou fornecedor de um produto, segue os requisitos das práticas
aceitas, legislação, normas prescritas, ou termos de um contrato”.335 Utilizado de início
no Direito Empresarial, o implemento das condutas relacionadas ao compliance
estenderam sua abrangência a todas os atos ou atividades que envolvam
responsabilização, muito por conta da percepção de que as sanções eram mais custosas à
empresa, ao profissional ou ao cidadão, do que as consequências advindas da não
conformidade às normas.336 É o direito consultivo empregado para evitar o direito
litigioso.
Em área de atuação em que há, mundialmente, carência de regulação, como a
telemedicina, o compliance assume especial importância. De fato, a atuação das equipes
médicas nesta área ainda nova, transita em um terreno legalmente complexo e
operacionalmente desafiador, o que demanda dos profissionais um norteamento mínimo
para que se resguardem de demandas de cunho jurídico.
Nesse sentido, seria benéfico que houvesse suficiente regulação na atividade da
telemedicina, e é este exatamente o pano de fundo desta tese. Ao se procurar um solo
firme e fértil em termos regulatórios, colhem-se frutos em termos de segurança jurídica
em uma situação de atribuição de responsabilidades, trazendo benefícios ao objeto final
da telemedicina, que é o próprio paciente.
Aqui, novamente compensa lançar um olhar aos países em que a norma avança a

335. Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/compliance.html
336. FRÜBING, Stefan; HÜSCHELRATH, Kai. Competition law compliance programmes: a law and
economics perspective. In: PAHA, Johannes (editor), Competition law compliance programmes: an
interdisciplinary approach, p. 10.
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passos mais firmes, notadamente os Estados Unidos. Recentemente, a Joint
Commission norte-americana propôs modificações nos padrões de acreditação para a
boa prática em telemedicina. Essas proposta, do final de 2017, alcançam os
ambulatórios, hospitais e empresas que atuam em telemedicina, justamente na
modalidade mais sensível (em termos de responsabilização) da área telemédica, que é o
atendimento direto ao paciente, com o médico dando assistência à distância.337 São
vários quesitos, elencados a seguir.
1. O hospital ou equipamento de saúde deve seguir um processo para confirmar
a localização do paciente, com a finalidade de dispor de um provedor local com a
licença de atuação regularizada (“Provision of Care Standard PC 01.01.01”).
2. Consentimento informado: deve incluir a explicitação ao paciente do padrão
de cuidado proposto, tratamento e serviços oferecidos, na modalidade específica para
cada paciente, seja ela vídeo, telefone ou telemedicina assíncrona (“Responsibilities of
the Individual Standard RI.01.03.01”).
3. Três “elementos de performance” (“New Standard RI 01.08.01”), que
compreendem: informação ao paciente sobre os cuidados disponibilizados pelo hospital
ou clínica, seja diretamente, seja por contrato; informação prévia ao paciente dos custos
envolvidos; disponibilização prévia ao paciente do nome do provedor de cuidados
médicos, credenciais do provedor e suas informações para contato.
Em seu estudo sobre o regramento, Lacktman ressalta que, enquanto o
licenciamento requerido na norma PC 01.01.01 é compatível com o que é atualmente
vigente em solo norte-americano, a regra RI.01.03.01, referente ao consentimento
informado, não o é. Isso porque nem todos os estados norte-americanos adotam a
obrigatoriedade de consentimento informado, o que torna a diretiva mais restritiva em
relação aos ordenamentos estaduais.338

337. LACKTMAN, Nathaniel. Joint Commission introduces new accreditation standards for telehealth
services, p. 1.
338. LACKTMAN, Nathaniel. Joint Commission introduces new accreditation standards for telehealth
services, p. 1 e ss.
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Em sede de direito brasileiro, penso que tal obrigatoriedade em relação ao
consentimento seria perfeitamente aplicável, uma vez que a prática do consentimento
livre e esclarecido, sobre o qual dissertamos neste estudo em capítulo anterior, já se
acha bem cristalizada na prática médica. Destarte, seria um elemento de segurança
jurídica no que toca a uma ferramenta médica que ainda dá seus primeiros passos.
Ainda focando a norma norte-americana, a plena informação do paciente acerca
dos custos envolvidos carrega certa complexidade, já que pode haver uma dificuldade
do provedor de saúde em prever esta oneração. Além disso, pode haver antinomia com a
norma “Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA)”, que obriga,
em casos de emergência, a tratar e estabilizar o paciente independentemente da
capacidade de pagamento do paciente em situação de risco iminente de saúde.339 No
Brasil, também existe essa norma ética de atendimento emergencial, o que também seria
um modulador, nestas situações, para uma eventual norma que obrigasse à previsão de
honorários e custos.
Já foi citado neste estudo, no capítulo V.1, o ordenamento “Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPAA)”. Importante diploma legal para a
telemedicina nos Estados Unidos, seu enunciado dá importância especial à tutela das
informações médicas dos pacientes.340 No Brasil, há um paralelismo muito grande com
a recém-promulgada Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que altera o marco civil da
Internet, e que nomeia os registros de saúde como dados sensíveis.341

339. LACKTMAN, Nathaniel. Joint Commission introduces new accreditation standards for telehealth
services,p. 3.
340. BROD, Jamie E. Technology and trends in the healthcare industry, part I: the risks and rewards of
remote medicine, p. 2.
341. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, art. 7º, VIII: “O tratamento de dados pessoais só poderá ser
feito nas seguintes hipóteses: (...) para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da
área da saúde ou por entidades sanitárias. Art. 11º: “O tratamento de dados pessoais sensíveis somente
poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de
terceiro; f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades
sanitárias.

130

As recentes transformações de cunho político nos padrões de assistência à saúde
nos Estados Unidos, na era Trump, lançam reflexos também sobre a telemedicina, em
especial no que diz respeito às questões que envolvem reembolso das equipes de saúde e
o custo-benefício.342 É patente, porém, que os aspectos cruciais do compliance em
telemedicina, independente do matiz político ou ideológico do país em que seja
utilizada, são aqueles que foram dissecados em vários pontos desta tese: a definição
territorial da norma aplicável; o impacto da nova forma de prática médica na relação
médico-paciente; a segurança do registro dos dados; o sigilo médico; a acuracidade
diagnóstica, no sentido de percepção dos próprios limites da telemedicina; as demandas
do paciente em relação ao método; e a própria carência de regulação, ainda um
empecilho mundial.343
Talvez o que haja mais próximo, no Brasil, em termos de norteamento para a
prática da telemedicina com qualificação operacional, seja a norma ISO 13131, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Porém tal regra é apenas uma
sugestão de atuação para fins de obtenção de acreditação técnica. Em que pese seu
detalhamento, não possui força e cogência de uma verdadeira norma legal. Assim, para
fins de compliance, a confecção de lei ordinária, na visão deste pesquisador, se faz
absolutamente necessária e premente.

342. VAN DEMARK, Dale; THIMMESCH, Erin; MAZUR, Lisa Schmitz; HOGAN, Sarah T. Trump’s
impact on digital health: an analytic framework for evaluating the changing landscape, p. 2.
343. BROD, Jamie E. Technology and trends in the healthcare industry, part I: the risks and rewards of
remote medicine, p. 2 e ss.
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CAPÍTULO VIII. JURISPRUDÊNCIA

1. Superior Tribunal de Justiça
Em sede de acórdão, existe, até o momento, um caso único no Superior Tribunal
de Justiça, porém emblemático pelo que representa a respeito da responsabilidade
médica e da possibilidade de o médico atuar à distância. Trata-se do Habeas Corpus nº
82.742 – MG (2007/0106076-4), Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Transcrevo os principais trechos do inteiro teor do relatório e voto, seguidos de um
breve comentário. Não abordarei questões de cunho meramente processual, por não
haver interesse para esta tese.
Eis o teor da denúncia:

Conforme apurado no Inquérito nº 744/2004, que acompanha esta
denúncia, os Inculpados, médicos do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia, deixaram de realizar o
procedimento de cateterismo de urgência emergência no paciente
Antonio de Oliveira, cuja não realização foi a causa determinante
de sua morte, ocorrida no dia 07 de setembro de 2004. Consta dos autos que,
no dia 05 de setembro de 2004, Antônio de Oliveira, de 88 anos de idade, foi
encaminhado do Hospital do Triângulo, em Uberlândia, para o Hospital de
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, dando entrada às 12:34 horas
no Pronto Socorro, sendo internado às 13:30 horas na UTI, porquanto
apresentava grave quadro de descompensação cardíaca, dor forte e aguda no
peito, bradicardia e hipertensão arterial com iminente risco de
choque cardiogênico. Em que pese a gravidade do caso, o
paciente foi colocado em observação e somente no dia seguinte,
isto é, em 06 de setembro de 2004, durante a avaliação matutina,
por volta das 6:00 horas, a quarta denunciada constatou que o
paciente apresentava arritmia cardíaca e isquemia.miocárdica, fazendo constar
no prontuário que estava ocorrendo uma evolução para o infarto agudo de
miocárdio, levando então o caso para ser discutido com o segundo denunciado,
Sebastião Gilberto Borges, chefe do plantão. No início da tarde daquele mesmo
dia, Sebastião e as médicas residentes Adriana Rocha Carvalho (terapia
intensiva) e Cláudia Ottaiano Rodrigues

(clínica médica), segundo, terceiro e
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quarto denunciados, examinaram o paciente e constataram, por meio de exames
laboratoriais, que Antônio de Oliveira apresentava alteração do nível
enzimático de troponina, descompensação cardíaca, bradicardia (lentificação
dos batimentos cardíacos) e elevação dos marcadores bioquímicos de necrose,
todos eles sinais indicativos de infarto agudo do miocárdio. Diante disso, a
equipe discutiu sobre a necessidade de realizar o cateterismo, fechando a
questão sobre o assunto, ou seja, decidiram que o paciente deveria ser
submetido a um cateterismo de urgência-emergência.
[...]
Por volta das 15:00 horas do dia 06 de setembro de 2004, Adriana ligou para o
celular do primeiro denunciado Vilmar Pereira, chefe do setor de
hemodinâmica do HCU, e descreveu-lhe todo o quadro clínico do paciente,
informando-o da necessidade de ser realizado o cateterismo de urgência em
Antônio de Oliveira. A despeito de estar de plantão, Vilmar Pereira não
compareceu na UTI do HCU para avaliar pessoalmente o paciente,
e, por telefone, afirmou que não poderia realizar o procedimento porque o
aparelho estava com defeito. Além disso, baseado apenas nas informações de
Adriana, transmitidas pelo telefone, Vilmar afirmou que o quadro clínico de
Antônio era instável e que, por isso, não suportaria a realização do exame de
cateterismo, não se fazendo necessário, por conseguinte, seu comparecimento
no Hospital para avaliar o paciente pessoalmente.
[...]
Acrescente-se a isso que, o inculpado Vilmar não poderia diagnosticar o
paciente “à distância”, pois além de ser o plantonista, na qualidade de médico
hemodinamicista, era dever seu, não só como servidor público federal, mas
como médico, comparecer na UTI, todas as vezes que houver uma solicitação
para avaliar as condições do paciente e realizar o procedimento específico para
o caso. (...)

Do relatório da relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

Por mais que para os leigos possa parecer que ao médico plantonista cumpre
estar presente fisicamente no hospital, não é possível fechar os olhos para as
disposições específicas que disciplinam a atuação profissional médica. Instado
pelo Ministério Público Federal, o Conselho Regional de Medicina instaurou
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sindicância para apurar a responsabilidade do paciente, sendo importante
transcrever o seguinte trecho:
(...) Também a declaração prestada pelo Dr. Elmiro dos Santos, médico
cardiologista e Diretor Clínico do HC, à época dos fatos, é relevante. Alega que
apesar de não ter tido contato com o paciente, ao ser questionado sobre a
correção da conduta do denunciado, conversou com alguns médicos e também
analisou o prontuário do paciente. Concluiu que o paciente não tinha nenhuma
indicação clínica para o exame de cateterismo (...) que o cateterismo poderia
trazer mais danos ao paciente (...) a equipe médica que acompanhava o
paciente estava altamente preparada para avaliar aquela situação e discutir via
telefone com o Dr. Vilmar sobre quais medidas deveriam ser tomadas. A
vítima tinha 87 anos de idade, possuía diversas complicações clínicas, com um
quadro infeccioso grave, portanto, do ponto de vista médico não seria o exame
de cateterismo que iria mudar aquele quadro, ou seja, provocar uma evolução
clínica favorável. Não há nexo causal entre a não realização do cateterismo, o
prognóstico e a causa mortis. Os próprios médicos que estavam de plantão no
hospital assistindo o paciente, em seus depoimentos, não demonstram que
havia consenso pela realização do exame. Logo, nem o denunciado poderia
estar convencido da necessidade de seu comparecimento para realizá-lo. É o
relatório.

FUNDAMENTAÇÃO A respeito da conduta adotada pelo Dr. Vilmar José
Pereira, antes mesmo de ser esta condenada ou não pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais, algumas considerações merecem ser
feitas: De acordo com o artigo 20 do Código de Ética Médica é direito do
médico: "Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas
reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no país" O
médico tem o direito de indicar o procedimento que julgar mais correto em
favor do paciente desde que respeitadas as práticas reconhecidas e aceitas pelas
sociedades científicas e autorizadas pelos órgãos encarregados da fiscalização
do exercício profissional. Da mesma forma, tem o referido médico total
liberdade de contra indicar procedimento que considerar maléfico ao paciente.
Ao médico é garantido o direito de exercer sua profissão sem qualquer
limitação na área de sua atividade profissional, não podendo a ele ser imposta a
realização de qualquer procedimento que julgue ser prejudicial ao cliente. No
caso em tela, a decisão do Dr. Vilmar em contra indicar o cateterismo sob a
alegação de não ser o exame indicado e ainda, contra indicado ao paciente
ANTÔNIO OLIVEIRA, está amparada pelos conhecimentos técnicos do
referido médico, ressaltando-se ainda que este profissional já acompanhava
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o paciente há pouco mais de um ano (grifo meu). Em momento algum, foi o
profissional negligente ou imprudente ao prestar atendimento por telefone à
equipe da UTI do HC. Ficou evidenciado que a equipe fez contato com o
Sindicado a fim de obter deste a indicação ou não da realização do
procedimento e este atendeu prontamente. Ao ser explicitado o estado do
paciente pela equipe através da Dra. Adriana, o Dr. Vilmar, conhecendo o
paciente e todo o seu histórico, contra indicou o exame, não havendo
necessidade, no presente caso, do seu comparecimento à UTI. Teria sim o
Sindicado agido indevidamente se houvesse realizado o exame sem observar a
indiscutível necessidade do mesmo, submetendo o paciente a um procedimento
de alto risco nas condições em que este se encontrava sem certificar-se da
imperiosidade do uso. Quanto ao atendimento prestado por telefone pelo Dr.
Vilmar José Pereira à equipe plantonista do Hospital da UFU, questionamento
inicial do Ministério Público Federal, informamos que tal prática é comum
entre médicos, principalmente quando há entrosamento entre a equipe. Claro
que observados todos os princípios éticos médicos. Segundo a
DECLARAÇÃO DE TEL AVIV (I), sobre a responsabilidade e normas éticas
na utilização da Telemedicina, adotada pela 51ª Assembléia Geral da
Associação Médica Mundial em Tel Aviv, Israel, em outubro de 1999
(Comentários ao Código de Ética Médica, 53. Edição, Genival França, fls.
288/292): "Durante muitos anos, os médicos têm utilizado a tecnologia das
comunicações, como o telefone e o fax, em benefício de seus pacientes.
Constantemente se desenvolvem novas técnicas de informação e
comunicação que facilitam o intercâmbio de informação entre
médicos e pacientes. A telemedicina é o exercício da medicina a distância.
cujas intervenções, diagnósticos, decisões de tratamentos e recomendações
estão baseados em dados, documentos e outra informação transmitida através
de sistemas de telecomunicação. ... Tipos de telemedicina:
5.4. Uma interação entre dois médicos: um fisicamente presente com o
paciente e o outro reconhecido por ser muito competente naquele problema
médico. A informação médica se transmite eletronicamente ao médico que
consulta, quem deve decidir se pode oferecer de forma segura sua opinião
baseada na qualidade e quantidade de informação recebida. 6. Independente
do sistema de telecomunicação que utiliza o médico, os princípios da ética
médica, a que está sujeita mundialmente a profissão médica, nunca devem ser
comprometidos". O próprio Conselho Federal de Medicina (CFM),
recepcionou a Declaração de Tel Aviv através da Resolução CFM n. 1.643/02,
onde define e disciplina a prestação de serviços através da Telemedicina.
Enquadra-se o caso em pauta nos termos do art. 3° desta Resolução: "Em caso
de emergência, ou quando solicitado pelo médico responsável, o médico que

135

emitir o laudo a distância poderá prestar o devido suporte diagnóstico e
terapêutico". Quanto à responsabilidade profissional, deve ficar caracterizada
uma conduta típica, irregular ou inadequada contra o paciente durante o
exercício médico. Excluída está, no presente caso, a responsabilidade médica
uma vez que analisando-se a conduta do profissional Sindicado não houve por
parte deste irregularidade, inadequação ou até mesmo afastamento de seus
deveres de conduta.
[...]
CONCLUSÃO No caso em tela verifica-se que o profissional agiu dentro dos
parâmetros éticos e legais, tendo sido correta a sua conduta médica no caso
apresentado, conforme análise dos documentos, depoimentos e laudos de
diversos especialistas e envolvidos, como ainda da própria Comissão de Ética
Médica do Hospital das Clínicas. Em momento algum o profissional, quanto ao
procedimento adotado, agiu negligente ou imprudentemente. Isto posto, decido
pelo ARQUIVAMENTO DA PRESENTE DENÚNCIA, não havendo
elementos que se quer ventilem a possibilidade de ter agido o profissional, Dr.
Vilmar José Pereira, CRM-MG 20.074, fora dos princípios éticos médicos.

Da análise deste acórdão, deflui que foi importante o fato de que o médico que
orientou o atendimento à distância conhecia bem o caso clínico do paciente. Isso
facilitou a tomada de conduta e tornou-a compatível com os parâmetros técnicos que
devem ser observados, afastando ilicitude ético-disciplinar ou judicial.

Como decisão monocrática no STJ, o processo SLS 001386, publicado em
13/05/2011, da lavra do relator Ministro Ari Parglender, trata de licitação para
instalação de equipamentos de telemedicina no Estado do Amazonas.
A Portaria nº 1.560/2010, do Ministério da Saúde c/c a Resolução CIB
nº 151/2010, do Estado do Amazonas, consolidam o objetivo do repasse
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, pela União, que
foram destinados, exclusivamente, para o Estado adquirir
equipamentos - estações remotas (VSAT) e PABX-IP, incluindo a
instalação, para implantação de sistema que dará acesso, por via
eletrônica/rádio, ao atendimento de consultas e outros procedimentos
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de saúde, por telemedicina, área de atuação estatal que,
sabidamente, impõe o enfrentamento de inúmeros desafios, sobretudo
em se tratando da Região Amazônica, para chegar às grandes
distâncias e tirar do isolamento essas populações e oferecer-lhes o
atendimento médico ordinário e extraordinário, in loco, com acesso
rápido e diagnóstico eficiente, a que todos os munícipes tem
direito, na forma da Lei Magna.
Assim, coube ao Estado realizar o Pregão para adquirir as estações
remotas (VSAT) e PABX-IP, para interligar as Unidades de Atendimento
à Saúde de Manaus com as demais Unidades dos 61 (sessenta e um)
Municípios do interior do Estado, listados em anexo, bem como
interligar as diversas Agências de Arrecadação Tributária da
Secretaria de Estado da Fazenda.
Acesso a atendimento à saúde, à distância e facilidade para
recolhimento de tributos, como resultados da cooperação entre
Governos Federal e Estadual foram paralisados e os efeitos dessa
paralisação apresentam-se concretos em duas ordens administrativas
mais sensíveis ao Estado: saúde e finanças.
[...]
Como não foi possível a conclusão do Pregão e nem a instalação das
estações remotas que interligariam as Unidades de Saúde dos 61
municípios do interior do Estado com os hospitais de Manaus, o
Estado foi impedido de prestar as informações obrigatórias sobre a
dengue ao Min. da Saúde, omissão involuntária que, em verdade, se
apresenta como grave lesão à ordem administrativa e à saúde pública
e ainda parecendo descaso das autoridades estaduais.

Fica evidente a postura do julgador no sentido de reconhecer a telemedicina
como meio de acesso à saúde, indo ao encontro de prerrogativa de cunho constitucional.
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2. Tribunais Regionais
2.1 Tribunal de Justiça da Bahia
Classe : Apelação n.º 0509221-73.2016.8.05.0001 Foro de Origem: Salvador
Órgão : Terceira Câmara Cível Apelante : Hapvida Assistencia Medica Ltda
Apelado : Agnaldo de Jesus Teixeira Advogado : Igor Macedo Facó (OAB:
16470/CE) Relator(a) :Des. Moacyr MONTENEGRO Souto.
Trata-se de Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a sentença de
fls. 141/143, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de
SalvadorBA, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial,
confirmando a decisão que concedeu a tutela antecipada, para determinar que a
ré pague as consultas, exames, procedimentos e tratamentos de cunho
nefrológico e dê continuidade ao tratamento de diálise peritoneal cíclica
contínua, com uso de cicladora e de bolsas extraneal, do autor, bem como no
pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00, alem das custas processuais
e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 que deverão ser depositados como
requeridos na inicial. Irresignado, interpôs apelação o plano de saúde às fls.
145/153, aduzindo, em síntese, que a sentença atacada merece reforma diante
da inexistência de dano moral e sim mero aborrecimento com a negativa, tendo
havido mero descumprimento contratual e complementa que houve
autorização de consulta por telemedicina para que o apelado não ficasse
desassistido. Pugna para que seja extirpada a condenação por danos morais ou,
alternativamente, a sua redução. Restam impugnados, ainda, os honorários
advocatícios que foram fixados em R$ 1.500,00, que devem ser reduzidos para
R$ 1.000,00.
[...]
No tocante à indenização por dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido
de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em
autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar
a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
Todavia, quando a recusa do atendimento funda-se em ausência de médico
especializado na sua rede local, ou cuja unidade credenciada não possua o tipo
de material empregado para o tratamento prescrito pelo médico assistente,
como no presente caso, o Plano de Saúde não comete ato ilícito uma vez que se
baseia em cláusula contratual, ainda que considerada abusiva pela lei
consumerista e, ainda mais quando autorizada consulta por telemedicina
para que o apelado não ficasse desassistido e autorizados os exames
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necessários a manutenção de sua saúde, conforme se observa dos documentos
de fls. 92/133, o que demonstra a sua boa fé.

O Tribunal de Justiça da Bahia acolheu a tese de que o oferecimento da opção de
atendimento do paciente por telemedicina, por parte do plano de saúde, demonstrou boa
fé, uma vez que não havia especialistas disponíveis no local em que se encontrava o
paciente. Isso acabou por afastar a indenização por dano moral.
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3. Conselhos profissionais
3.1 Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
Consulta nº 194.868/15
Assunto: Sobre

a

conduta

de

um

profissional

médico,

especialista

em

Ortopedia.

Relatores: Conselheiro Akira Ishida e Dr. Jorge Mitsuo Mizusaki, Membro da Câmara Técnica de
Ortopedia e Traumatologia.Ementa: A equipe médica do pronto socorro deverá, em regime de plantão no
local, ser constituída, no mínimo, por profissionais das seguintes áreas: Anestesiologia, Clínica Médica,
Pediatria, Cirurgia Geral e Ortopedia. O médico que aceita o plantão à distância se compromete a avaliar
"in loco" o paciente quando acionado. A exposição pública de pacientes, através de fotos e imagens, é
considerada antiética pelo CREMESP, a exceção vale para o uso da Internet em telemedicina, voltada à
atualização e reciclagem profissional do médico, a exemplo das videoconferências, educação e
monitoramento a distância.
O consulente, Dr. J.L.N.R., Delegado Superintendente deste Regional, formula alguns questionamentos,
sendo descritos abaixo:
[...]
3. Podemos enviar uma foto de uma fratura, via (whatsapp), para o médico de sobreaviso avaliar?
Resposta: Reportamo-nos à Consulta CREMESP nº 107.787/2009, in verbis:
"(...) A exposição pública de pacientes, através de fotos e imagens, é considerada antiética pelo
CREMESP. Conforme o Código de Ética Médica (Artigo104) é vedado ao médico "fazer referência a
casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na
divulgação de assuntos médicos".
A exceção vale para o uso da Internet em telemedicina, voltada à atualização e reciclagem profissional
do médico, a exemplo das videoconferências, educação e monitoramento a distância. Nestes casos,
devem existir mecanismos (senhas e outros dispositivos) que impeçam o acesso do público leigo às
imagens ou informações, que só podem identificar o paciente mediante consentimento esclarecido do
mesmo para este fim..." Este é o nosso parecer, s.m.j. Conselheiro Akira Ishida
APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,
REALIZADA

EM

25/04/2016.

APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE CONSULTAS, REALIZADA EM 01.07.2016.
HOMOLOGADO NA 4.732 ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 12.07.2016.
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O parecer em questão diz respeito à preservação da privacidade do paciente e ao
sigilo médico, vedando o envio de dados, por via virtual, que possam identificar o
paciente.
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Consulta nº 189.435/17
Assunto: Sobre a utilização da telepsiquiatria.
Relatores: Conselheiro Mauro Gomes Aranha de Lima e Dr. Renato Del Sant, Membro da Câmara
Técnica de Psiquiatria.
Ementa: Sugerimos a leitura da Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas no uso
da telemedicina adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Israel, 1999.
A consulente, Sra. F.C.M., psicóloga, solicita esclarecimentos do CREMESP sobre o atendimento de
telepsiquiatria, bem como sobre informes para a atuação profissional, se está autorizada no contexto da
assistência que não envolva pesquisa, descrição de infraestrutura e cuidados necessários.
PARECER
A Resolução CFM 1.643/2002 define a telemedicina como 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.
E, a Resolução CFM 2.068/2013 reconhece a especialidade médica da telemedicina.
Sugerimos a leitura da Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas no uso da
telemedicina adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Israel, 1999.
Este é o nosso parecer, s.m.j.
Conselheiro Mauro Gomes Aranha de Lima
APROVADO NA CÂMARA TÉCNICA INTERDISCIPLINAR DE PSIQUIATRIA, REALIZADA EM
10.11.2017.
APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE CONSULTAS, REALIZADA EM 19.01.2018.
HOMOLOGADO NA 4.819ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 23.01.2018.

Ainda que a telepsicologia tenha normas próprias (vide Resolução Conselho
Federal de Psicologia (CNP) nº 011/2018, no Anexo 15, e Capítulo VII, item 6.1 desta
tese), a psiquiatria, por ser especialidade médica, segue o rito ético da telemedicina.
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Consulta nº 142.829/14
Assunto: Referente atendimento a recém-nascido, o qual a família mudou-se para outro país e solicitam
que o Pediatra continue a fazer mensalmente a distância, todas as orientações referentes a puericultura.
Relator: Conselheiro Clóvis Francisco Constantino.
Ementa: O ato médico da consulta é ação presencial, sendo o exame físico parte integrante e
insubstituível da mesma. O atendimento médico a distância nos moldes da telemedicina dar-se-á sob
regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
O consulente Dr. A.E.A.B. indaga o CREMESP nos seguintes termos:
"...Gostaria de receber um parecer do CREMESP em relação a uma situação especial. Sou pediatra em
Campinas e atendo em consultório. Recentemente iniciei a puericultura de um recém-nascido, o
acompanhei por 2 meses, e a família mudou-se definidivamente para Londres.A família me solicitou que
eu continuasse a fazer, mensalmente, todas as orientações referentes a ppuericultura. Ou seja, a família
que que eu mantenha as orientações referentes à todos os aspectos da criança, seguindo a frequência de
consultas por idade orientada pela Associação Brasileira de Pediatra. Esta solicitação partiu desta
família e ela quer pagar por esse serviço de acompanhamento. Obviamente a família está ciente que a
criança necessita um acompanhemento médico em Londres para que a criança possa ser examinada em
consultas de puericultura ou se estiver doente.Eu atendo apenas pacientes particulares e estou muito
acostumado a orientar sobre dúvidas através de email quando meus pacientes estão viajando no exterior.
Também tenho casos de pacientes que se mudaram definitivamente para outro país e eventualmente
pedem minha opinião sobre determinado assunto. Em todos esses casos eu sequer imaginei em cobrar
pelas orientações, por serem esporádicas. Mas neste caso é diferente, pois a família mudou-se
definitivamente para fora do país e quer que eu mantenha as orientações e o acompanhamento de rotina,
e faz questão de pagar por esse serviço. Eles pretendem retornar ao Brasil 1 vez por ano, e neste caso
irão normalmente ao consultório.Gostaria então de solicitar o parecer do CRM se eu posso, conforme a
solicitação da família, manter esse canal de comunição de forma rotineira com a família, e, conforme
eles querem, receber honorários por esse serviço de orientação. ..."
PARECER
Inicialmente, transcrevo os seguintes artigos do Código de Ética Médica:
CAPÍTULO

I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com
o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
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XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais,
resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
CAPÍTULO

III

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
É vedado ao médico:
Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou
negligência.
Art. 3º Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual
participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.
Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou
indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.
Art. 5º Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
Art. 18. Desobedecer aos acórdãos e às resoluções dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina ou
desrespeitá-los.
CAPÍTULO

V

RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES
É vedado ao médico:
Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente
reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.
Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de
urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo
imediatamente após cessar o impedimento.
Parágrafo único. O atendimento médico a distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método,
dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
CAPÍTULO

VIII

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL
É vedado ao médico:
Art. 59. Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem
como por atendimentos não prestados.Em anexo também, a Declaração de Tel Aviv sobre
responsabilidades e normas éticas na utilização da Telemedicina, bem como a Resolução CFM nº
1.643/2002.
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PARECER
Com base em toda esta documentação pertinente, a proposta recebida pelo consulente por parte da família
que mudou-se para o exterior, não pode ser efetivada sob risco de ferir toda essa normatização de ordem
ética que visa a segurança do paciente, do médico e o prestígio e bom conceito da profissão. É evidente
que o consulente pode comunicar-se com os pais para trocarem informações, mas não pode assumir a
responsabilidade profissional e, consequentemente não pode receber honorários por tais contatos a
distância.
Este é o nosso parecer, s.m.j.
Conselheiro Clóvis Francisco Constantino
APROVADO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE CONSULTAS, REALIZADA EM 24.04.2015.
HOMOLOGADO NA 4.662ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 28.04.2015.

Nesta consulta ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, de
2014, houve vedação à consulta à distância de paciente que foi morar no exterior.
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Consulta

nº 107.787/09

Assunto: Solicita ao CREMESP parecer quanto à disponibilidade, em página pessoal da internet, fotos e
vídeos de procedimentos cirúrgicos ou afins realizados por ele sem fins lucrativos e sem vínculo com
propaganda do serviço, com a finalidade de fornecer informações para estudantes da área, colegas e
pacientes.
Relator: Conselheiro Lavínio Nilton Camarim.
Ementa: A exposição pública de pacientes, através de fotos e imagens, é considerada antiética pelo
CREMESP. A exceção vale para o uso da Internet em telemedicina, voltada à atualização e reciclagem
profissional do médico, a exemplo das videoconferências, educação e monitoramento a distância. Nestes
casos, devem existir mecanismos (senhas e outros dispositivos) que impeçam o acesso do público leigo às
imagens ou informações, que só podem identificar o paciente mediante consentimento esclarecido do
mesmo para este fim. O consulente Dr. F.F., solicita parecer do CREMESP sobre a disponibilidade de
divulgar em página pessoal da internet, fotos e vídeos de procedimentos cirúrgicos ou afins realizados por
ele sem fins lucrativos e sem vínculo com propaganda do serviço, com a finalidade de fornecer
informações para estudantes da área, colegas e pacientes.
PARECER
A publicidade médica deve seguir rigorosamente a Resolução 1.701/03 emanada do Conselho Federal de
Medicina. A Resolução CREMESP nº 97/200, item 04 é claro e determina que:
"...4) Transmissão de Imagens:
Também é considerado procedimento antiético a transmissão de cirurgias, em tempo real ou não, em sites
dirigidos ao público leigo, com a intenção de promover o sensacionalismo e aumentar a audiência. A
exposição pública de pacientes, através de fotos e imagens, é considerada antiética pelo CREMESP.
Conforme o Código de Ética Médica (Artigo104) é vedado ao médico "fazer referência a casos clínicos
identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos
médicos". A exceção vale para o uso da Internet em telemedicina, voltada à atualização e reciclagem
profissional do médico, a exemplo das videoconferências, educação e monitoramento a distância. Nestes
casos, devem existir mecanismos (senhas e outros dispositivos) que impeçam o acesso do público leigo às
imagens ou informações, que só podem identificar o paciente mediante consentimento esclarecido do
mesmo para este fim..."
Este é o nosso parecer, s.m.j.
Conselheiro Lavínio Nilton Camarim
APROVADO

NA

4.120ª

REUNIÃO

PLENÁRIA,

REALIZADA

EM

05.12.2009.

146

HOMOLOGADO NA 4.148ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 02.02.2010.

Também aqui se tutela o sigilo médico, além da necessidade de consentimento do
paciente em face do envio de seus dados clínicos pela internet.
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Consulta nº 78.887/97
Assunto:

Laudos

Relator:

Ana

à

distância

Lúcia

Conselheiro

Franco

Nelson

-

Telemedicina

Bourroul

Borgonovi

-

Advogada

-

subscritor

Trata-se de consulta formulada pelo C.H.F. - administrador do Senso Diagnósticos
por

imagens

Ltda.,

formulando

as

seguintes

questões:

1) O médico radiologista inscrito no CREMESP exercendo suas atividades em São
Paulo, pode dar laudos em exames de pacientes de outras Unidade da federação?.
Sim, poderá assinar laudos radiológicos de pacientes de outra Unidade da
Federação,

desde

que

2)

alguma

forma

Existe

possua
de

inscrição
cobrança

secundária
já

definida

naquele
pelo

Estado.

CREMESP?.

A fixação dos honorários profissionais se subordina ao trabalho desenvolvido pelo
facultativo e as possibilidades econômicas do paciente. Ao firmar seus honorários,
deve entretanto, atender aos costumes do lugar, às condições em que o serviço é
prestado ao trabalho e ao tempo dispensado, à qualidade e sua complexidade a
situação econômica do paciente e a sua própria notoriedade como profissional.
3)

Existe

algum

parecer

do

CREMESP

sobre

a

telemedicina?.

Segundo informações obtidas junto ao CFM e ao setor de Consultas deste Conselho
Regional não foi encontrado nenhum parecer a respeito da Telemedicina.
São

Paulo,

21

Ana

Lúcia

de

janeiro

de

Franco

1998
Bourroul

Advogada
Parecer

subscrito

pelo

conselheiro

Aprovado

na

reunião

plenária,

2.174ª

Nelson
realizada

Borgonovi
em

06.11.98.

Homologado na 2.177ª reunião plenária, realizada em 10.11.98.

Resposta a consulta ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo,
em 1998, aqui incluída apenas como registro histórico de uma fase em que ainda não
havia uso habitual da telemedicina em nosso meio.
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Consulta

nº 77.242/10

Assunto: Referente

matéria

publicitária

veiculada

em

folder

a

respeito

de

"telemedicina

cardiológica".Relator: Conselheiro Lavínio Nilton Camarim.
Ementa: A Resolução CFM 1701/03 normatiza os critérios norteadores de propaganda em Medicina,
esclarecendo as proibições referentes à matéria. O Parecer Consulta CFM 698/01 norteia as atividades e
responsabilidades médicas referentes a telemedicina no país.
O consulente Dr. H. Y. S., solicita análise e parecer quanto a matéria publicitária veiculada em folder à
respeito de empresa especializada em telemedicina (eletrocardiograma - ECG) que conta com equipe de
médicos cardiologistas e intensivistas, que, com um monitor portátil pode, via telefone ou internet,
realizar traçado eletrocardiográfico com diagnóstico em minutos. Oferece também o serviço de laudagem
para quem possuir equipamento eletrocardiográfico.
PARECER
O folder apresentado não explicita de maneira clara se a empresa comercializa (venda e/ou locação de
equipamento para traçado eletrocardiográfico à distância), se para médicos ou para a população em geral
ou se oferece monitorização à distância, com médicos capazes não só de realizarem os traçados mas
também fazer a análise destes traçados ou ainda após analisarem o traçado, estabelecer diagnóstico clínico
e conduta terapêutica. É importante que estes fatos sejam devida e amplamente esclarecidos,
considerando para sua divulgação e execução, a Resolução CFM 1701/03 e o Parecer Consulta CFM
698/01 (anexo) que norteia as atividades em telemedicina bem como as responsabilidades médicas dos
envolvidos. Garantem preço e qualidade mas não explicam se apenas do exame e aparelho ou quanto a
assistência médica. Declaram que têm uma equipe médica altamente qualificada, mas não declaram o tipo
de prestação de serviço. É descrito de maneira adequada, sem exageros e sem objetivos sensacionalistas.
Mostra algumas indicações, vantagens e desvantagens do método sem tecer maiores comentários.
Evidenciamos, ainda, a falta do número de registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo do médico responsável técnico. Ademais, a Resolução CFM 1701/03 que normatiza os critérios
norteadores de propaganda em Medicina, declara em seu artigo 3º que é vedado anunciar aparelhagem de
forma a que lhe atribua capacidade privilegiada, no seu artigo 5º a exposição do registro de seu Diretor
Técnico no CREMESP e no seu artigo 9º, que deve ser evitada a autopromoção e o sensacionalismo.

Este é o nosso parecer, s.m.j.
Dr.

Lavínio

Nilton

Camarim

Conselheiro Coordenador da CODAME
APROVADO

NA

4.272ª

REUNIÃO

PLENÁRIA,

REALIZADA

EM

25.09.2010.
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HOMOLOGADO NA 4.278ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 05.10.2010.

Refere-se às normas atinentes à propaganda médica em geral, que também regula a
atividade da telemedicina, exaradas pelo CODAME, órgão do Conselho Regional de
Medicina competente para normatização e consultas sobre este tema.
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Consulta

nº 61.344/11

Assunto: Sobre sítio eletrônico dedicado à promoção da saúde e prevenção de doenças, se há necessidade
de registro junto ao CREMESP.
Relator: Conselheiro Lavínio Nilton Camarim.
Ementa: As empresas, instituições, entidades ou estabelecimentos prestadores e/ou intermediadores de
assistência à saúde com personalidade jurídica de direito privado devem registrar-se nos Conselhos
Regionais de Medicina da jurisdição em que atuarem, nos termos das Leis nº 6.839/80 e nº 9.656/98, bem
como as atividades na área da "telemedicina" devem obedecer ao disposto no Código de Ética Médica e
nas Resoluções específicas emanadas pelo CFM e pelos Conselhos Regionais de Medicina.
O consulente Dr. M.J.C.B., apresenta as características de sua empresa, um sítio eletrônico dedicado à
promoção da saúde e prevenção de doenças, questionando sobre a necessidade de registro junto ao
CREMESP.
PARECER
Em cumprimento do disposto no Artigo 15 da Resolução CFM nº 1.974/2011 e em atenção à Consulta
encaminhada, avaliamos a presente solicitação. Em breve síntese, apresenta o consulente as características
de sua empresa, um sítio eletrônico dedicado à promoção da saúde e prevenção de doenças, questionando
sobre a necessidade de registro junto ao CREMESP. Uma análise preliminar da matéria, remonta aos
termos da Resolução CFM nº 1.980/2011, a qual dita regras para cadastro, registro, responsabilidade
técnica e cancelamento para as pessoas jurídicas, definindo em seu anexo, no artigo 3º, parágrafo único,
alínea "d", a necessidade do registro em questão, in verbis:
"(...)Art. 3º As empresas, instituições, entidades ou estabelecimentos prestadores e/ou intermediadores de
assistência à saúde com personalidade jurídica de direito privado devem registrar-se nos conselhos
regionais de medicina da jurisdição em que atuarem, nos termos das Leis nº 6.839/80 e nº 9.656/98.
Parágrafo

único.

Estão

enquadrados

no

"caput"

do

art.

3º

deste

anexo:

(...)
g) Empresas de assessoria na área da saúde (...)"
Ainda, considerando os termos da Resolução CFM nº 1.643/2002, que define e disciplina a prestação de
serviços através da Telemedicina, atividade que em tese se propõe a desenvolver a empresa consulente, a
matéria é tratada de forma expressa:
"(...)Art. 5º - As pessoas jurídicas que prestarem serviços de Telemedicina deverão inscrever-se no
Cadastro de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Medicina do estado onde estão situadas, com a
respectiva responsabilidade técnica de um médico regularmente inscrito no Conselho e a apresentação
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da relação dos médicos que componentes de seus quadros funcionais.
Parágrafo único - No caso de o prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser médico e devidamente
inscrito no Conselho Regional de Medicina.
Por derradeiro, cabe a esta Comissão observações fáticas pertinentes à natureza da atividade da empresa
médica ora em comento.
A proposta de oferecer a promoção de saúde e a prevenção de doenças em indivíduos através da internet,
aparentemente configura a prática da telemedicina. Os termos da Resolução CFM nº 1.643/2002 definem
as normas de tal prática. Ressaltamos que a empresa em comento chega a mencionar que poderia propor
como serviço complementar a realização de exames, os quais poderiam ser realizados em domicílio. Seria
a referida prática uma substituição ao exame médico presencial? Entendemos que esta questão, bem como
todo o detalhamento das atividades da empresa, devem ser detalhadas para uma futura apreciação desta
Casa. Frente ao exposto, consideramos as palavras do Prof. Genival Veloso França, citadas no
PROCESSO-CONSULTA CFM nº 698/2001 PC/CFM/Nº 36/2002, da lavra do nobre Conselheiro
ROBERTO LUIZ D'ÀVILA:
"(...) Em face destes acontecimentos e como era de se esperar, vêm surgindo alguns problemas,
principalmente pela não-existência de normas internacionais e de órgãos mediadores capazes de limitar
um ou outro impulso com regras éticas e legais bem definidas. Daí se perguntar: como garantir os níveis
mínimos de qualidade do sistema de teleassistência? Qual a melhor forma de garantir a
confidencialidade e a segurança dos dados enviados e das recomendações recebidas? Como se criar um
padrão de qualidade internacional capaz de atender aos interesses dos pacientes e dos médicos do
mundo

inteiro?

(...) Por tal razão, a Telemedicina traz consigo uma série de posturas que se confrontam com os
princípios mais tradicionais da ética médica, principalmente no aspecto da relação médico-paciente,
além de alguns problemas de ordem jurídica que podem despontar na utilização deste processo, pois ele
suprime o momento mais eloqüente do ato médico: a interação física do exame clínico, entre o
profissional e o paciente. A eliminação da relação pessoal médico-paciente de imediato altera alguns
princípios tradicionais que regulam o exercício ético da Medicina. Portanto, há certas normas e
princípios éticos que devem se aplicar aos profissionais que utilizam a Telemedicina (...)".revista
Bioética, publicada pelo CFM, em seu volume 8, número 1, 2.000
Este é o nosso parecer, s.m.j.
Conselheiro Lavínio Nilton Camarim
APROVADO

NA

REUNIÃO

DA

CODAME,

REALIZADA

EM

24.03.2012.

HOMOLOGADO NA 4.495ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 17.07.2012.
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Aqui se ressalta a necessidade de registro do operador de telemedicina junto ao
Conselho Regional de Medicina do local em que atua, seja ele pessoa jurídica ou
médico pessoa física. Destaca também a utilidade que teria uma competente regulação
da atuação em medicina, em prol da segurança ético-jurídica do operador do método e
também do paciente.
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CAPÍTULO IX BIOÉTICA, DIREITO E TELEMEDICINA: UMA
VISÃO DE FUTURO

A telemedicina democratiza o provimento da saúde. Adequa-se ao artigo 196 da
Constituição Federal, que define saúde como “direito de todos e dever do Estado”,
podendo servir como meio de fomento e concretização da norma constitucional. Além
do panorama mundial sobre o qual discorremos, principalmente em relação aos países
com grande extensão territorial e/ou com distribuição desigual de aparato médico
(capítulo V desta tese), em que a telemedicina se mostra muito útil, há que se lançar um
olhar sobre as novas demandas globais.
Nesse sentido, é certo que vários nichos populacionais, por vezes muito
numerosos, necessitam de assistência à saúde em que as ferramentas atuais, pelas
técnicas tradicionais da medicina presencial, são muito limitadas. Exemplo claro e
contemporâneo disso são os cuidados médicos aos refugiados. Em interessante estudo
que avalia a eficácia da telemedicina em face de refugiados em território canadense,
Anthony Sandre pontua que esses grupos são altamente propensos a agravos de saúde
física e mental, por conta das vivências passadas de guerra, violência doméstica, morte
de familiares e de amigos, tudo culminando em estresse pós-traumático, ansiedade e
depressão.344
O autor canadense considera que, se na telemedicina envolvendo médico e
paciente do mesmo grupo cultural, a construção da relação médico-paciente pode ser
desafiadora, no atendimento de pacientes refugiados, e portanto detentores de culturas e
línguas diversas, o desafio é ainda maior. Por certo isso pode ser mitigado se ao lado do
paciente, em um campo de refugiados, esteja um médico que tenha uma apropriada
comunicação com seu público alvo, e que se remeta à telemedicina para consultar um
médico especialista à distância.345 A conclusão do estudo é que a telemedicina beneficia
estas populações no sentido de lhes dar condições de manter acesso à saúde em

344. SANDRE, Anthony Robert. Telemedicine: bridging the gap between refugee health and health
services accessibility in Hamilton, Ontario, p. 1-2.
345. Idem, p. 11.
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condições adversas, aumentar a aderência a tratamentos e suplantar as barreiras
geográficas no provimento da saúde.346
A questão da utilização da telemedicina em prol de refugiados, assim como de
outras populações em situação de vulnerabilidade, joga luzes no custo-benefício do
método. Além de tudo o que foi discorrido ao longo desta tese, com viés positivo em
relação à utilização da telemedicina, é certo que a manutenção da saúde se torna mais
barata ao permitir, por exemplo, o monitoramento domiciliar de pacientes que de outra
forma precisariam ficar hospitalizados ou submetidos a home-care por equipes
presenciais. A tecnologia, ao permitir a condução à distância de patologias
inflamatórias, cardíacas, infecciosas, oncológicas, endocrinológicas e crônicas em
geral,347 dá alguns passos à frente em relação à eficácia e ao aproveitamento econômico.
Ressalte-se, nesse sentido, que a telemedicina, ao mostrar a que veio, quebra
alguns paradigmas quanto ao padrão de eficiência em atendimento médico.
O primeiro é aquele que refuta o propalado dogma de que a tecnologia encarece
a medicina. Se ao longo das últimas décadas o emprego da tecnologia médica implicou
em custos crescentes,348 a telemedicina demonstra

que a utilização de aparato

tecnológico reverte em menor custo operacional, uma vez que libera dispêndios com
deslocamento de paciente e/ou equipe médica. Isso quer dizer que o investimento
financeiro na aquisição da tecnologia e na sua operação resulta em um melhor custobenefício, seja ele para sistemas de saúde públicos ou privados.
O segundo paradigma que sofre quebra, decorrente do anterior, e visceralmente
ligado aos aspectos bioéticos, é o princípio da justiça. Em tese, entendia-se que o
investimento em tecnologia médica acabava por criar um abismo entre a boa medicina,
dotada de recursos e acessível a poucos, e a medicina possível, concedida às massas na
medida da restrição econômica de governos ou de sistemas de saúde. Isso poderia criar

346. SANDRE, Anthony Robert. Telemedicine: bridging the gap between refugee health and health
services accessibility in Hamilton, Ontario, p.11/12.
347. Research and markets: telemedicine market shares, strategies, and forecasts, worldwide, 2010 to
2016, p. 1.
348. KUMAR, R. Krishna. Technology and healthcare costs.
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um dilema bioético, na medida em que fatores como alocação de recursos,
racionalização no emprego de aparatos médicos, e escolha de prioridades, todos
componentes do princípio da justiça,349 poderiam se chocar com o investimento em
maquinário diagnóstico e terapêutico. Isso porque o custo na aquisição, por exemplo, de
um aparelho de ressonância magnética, poderia ser suficiente para realizar milhares de
exames preventivos baratos, estes com impacto positivo na morbiletalidade
populacional, o que implicaria em questionamentos em um ambiente de restrição de
recursos econômicos. O investimento em telemedicina, e portanto em tecnologia,
subverte esta lógica, já que demonstra, na maior parte dos casos, eficácia quanto ao
custo-benefício. E ainda que dependa de questões estruturais, com seus respectivos
custos, como por exemplo a necessidade de banda larga de internet, o resultado final
compensa o custo. Tal situação, friso, independente do modelo de saúde adotado, seja
ele mais privatista, como o norte-americano, seja mais socializado, como o que vige na
maior parte da Europa.
Ainda na trilha da eficácia, a implementação plena da telemedicina necessita de
uma revisão na atuação das equipes paramédicas. Enquanto atores fundamentais nas
equipes de saúde, os profissionais de saúde não médicos devem ter seus liames de
atuação revistos e possivelmente ampliados, já que isso flexibilizaria o emprego da
ferramenta telemédica. Em nosso meio, atualmente, não é possível a consulta à distância
de um paciente sem que haja um médico presencialmente, podendo este consultar um
colega especializado à distância, em consonância com a Resolução 1643/2002 do
Conselho Federal de Medicina. A norma, porém, já carrega o peso de dezesseis anos de
vigência, o que é muito, em especial em face de uma tecnologia que dá passos largos em
pouco tempo. Esboça-se uma modificação ético-normativa, ainda carente de aprovação
em plenário no Conselho Federal de Medicina, e que daria mais abertura para a atuação
dos paramédicos na telemedicina, talvez modificando a própria definição do que é hoje
o ato médico, e liberando assim a atuação de profissionais não médicos no aspecto
presencial, sempre sob a orientação e comando de um médico situado à distância. Na
mesma linha, a permissão para que o médico orientasse diretamente o paciente, nos
moldes de uma verdadeira consulta à distância, faria com que no Brasil se

349. BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Principles of biomedical ethics, p. 279.

156

experimentasse a verdadeira essência da telemedicina.
Nesse sentido, o profissional de enfermagem, por exemplo, poderia ser mais
bem aproveitado, o que, se decerto exigiria uma nova demanda em termos de formação
e atualização destes profissionais, resultaria em maior otimização da medicina à
distância. Estudo feito em 2010 pelo Institute of Medicine, nos Estados Unidos, mostrou
a necessidade de “expandir o papel da enfermagem no provimento de cuidados de
saúde”,350 até para aproveitar a mão-de-obra médica para atos mais especializados. E
isso deve ser acompanhado de correspondente regramento no sentido de permitir a
atuação com bases técnicas e legais seguras.351
Para tal objetivo, além da modificação da normatização ético-disciplinar, seria
fundamental o regramento feito pelas sociedades de especialidades e pelas sociedades
de profissionais não médicos. Sabe-se que a telemedicina adequa-se mais a algumas
especialidades que a outras, o que tende a ser diluído com o avançar da tecnologia. Cabe
a essas sociedades, com sua expertise técnica, balizar como deve ser a atuação do
especialista, formatando seu trabalho e dando segurança tanto ao profissional médico
como às equipes como um todo, e também ao próprio paciente. Aqui também devem
atuar os conselhos de classe, exercendo sua competência de cristalização das regras,
fiscalização e mesmo de compliance.
E é exatamente na problemática normativa que se insere o fulcro desta tese. A
adequação ético-regulatória é fonte sine qua non para o trabalho profissional em bases
seguras, e também para a aferição de responsabilidades e limites de atuação. O papel do
Direito, em face das questões altamente técnicas da telemedicina, como de resto na
medicina em geral, deve ser o de fomentar e seguir os norteamentos balizados pelas
instâncias de referência ético-profissional, notadamente os conselhos de classe, no que
tange à atuação do profissional. Tais normas podem até, a depender das demandas
sociais, se tornarem leis ordinárias em alguns casos, nos moldes de um marco
regulatório, como acontece hoje na informática geral.

350. FAZAL, Khan. The “Uberization” of healthcare: the forthcoming legal storm over mobile health
technology’s impact on the medical profession, p. 1.
351. Idem, p. 2.
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A fundamentação normativa seria útil na aferição de responsabilidades, e
também teria um impacto positivo na própria aderência das equipes de saúde às novas
tecnologias, uma vez que dificulta adotar meios de compliance médico onde não há
norma bem estabelecida, ou onde a norma seja limitada e não atenda às possibilidades
do método de atuação do profissional de saúde.
Hoje parece um exercício de futurologia a visão de Eric Topol,352 segundo a qual
nos anos vindouros o paciente prescindirá, em boa parte, do médico, e terá seus
cuidados de saúde obtidos por seu smartphone, que remeterá seus dados clínicolaboratoriais a algoritmos centralizados, recebendo online as orientações de saúde
adequadas. No entanto, também parecia ficção científica, até há pouco, ser operado por
um cirurgião especialista situado em outro continente, tendo braços robóticos como
efetores de suas ordens. A Medicina e sua tecnologia correm a passos largos. Cabe ao
Direito ir ao seu encalço.

352. TOPOL, Eric. The patient will see you now – the future of medicine is in your hands.
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CAPÍTULO X. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A telemedicina é método eficiente e com bom custo-benefício na arte de
diagnosticar e tratar patologias, manter e monitorar a saúde, e treinar equipes
profissionais. Ocupa espaço no presente, e ocupará mais ainda no futuro da medicina.
Por isso, sua plena utilização no Brasil é questão de tempo. No caminho dessa
plenitude, carece combater entraves como a falta de investimentos, as deficiências
estruturais e o conservadorismo das equipes de saúde. Resta também, e esta é a essência
desta pesquisa, dotar a prática da medicina à distância de um esteio regulatório que
forneça suporte a quem a pratica profissionalmente, e ao paciente que dela se utiliza.
No que toca ao paciente, é importante que a norma regulatória, seja ela de cunho
ético, seja da legislação ordinária, preserve em especial a confidencialidade do paciente
e o sigilo de seus dados clínicos, além do consentimento e informação em face das
condutas a serem tomadas.
Do lado das equipes profissionais, a norma deve ser um norte no sentido de
explicitar em que consistem as boas práticas no exercício dessa ferramenta médica, sob
a visão de cada especialidade específica, e sob os auspícios dos conselhos das classes
profissionais.
Norma moderna e adequada, seja ético-disciplinar, seja lei comum, permite
atribuição correta de responsabilidades na atuação da telemedicina, permitindo bom
compliance no exercício profissional, e culminando em um refinamento no uso deste
fundamental instrumento terapêutico.
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CAPÍTULO XI. CONCLUSÃO

A normatização regulatória da telemedicina, tanto no aspecto ético-disciplinar
como na lei comum, deve ser definida e atualizada, para que haja uma adequada
atribuição de responsabilidades no âmbito das equipes de saúde. Esta regulação deve ser
fomentada pelas Sociedades de especialidades, de maneira específica para cada área de
atuação, e sua concretização deve ocorrer sob a tutela dos Conselhos das classes
profissionais e da Justiça Comum.
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ANEXOS
ANEXO 1. Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas
éticas na utilização da telemedicina
Adotada pela 51ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial em Tel Aviv, Israel, outubro de 1999
INTRODUÇÃO
1. Durante muitos anos, os médicos têm utilizado a tecnologia das comunicações, como o telefone e o fax,
em benefício de seus pacientes. Constantemente se desenvolvem novas técnicas de informação e
comunicação que facilitam o intercâmbio de informação entre médicos e também entre médicos e
pacientes. A Telemedicina é o exercício da Medicina a distância, cujas intervenções, diagnósticos,
decisões de tratamentos e recomendações estão baseadas em dados, documentos e outra informação
transmitida através de sistemas de telecomunicação.
2. A utilização da Telemedicina tem muitas vantagens potenciais e sua demanda aumenta cada vez mais.
Os pacientes que não têm acesso a especialistas, ou inclusive à atenção básica, podem beneficiar-se muito
com esta utilização. Por exemplo, a Telemedicina permite a transmissão de imagens médicas para realizar
uma avaliação a distância em especialidades tais como radiologia, patologia, oftalmologia, cardiologia,
dermatologia e ortopedia. Isto pode facilitar, muito, os serviços do especialista, ao mesmo tempo em que
diminui os possíveis riscos e custos relativos ao transporte do paciente e/ou a imagem de diagnóstico. Os
sistemas de comunicações, como a videoconferência e o correio eletrônico, permitem aos médicos de
diversas especialidades consultar colegas e pacientes com maior freqüência, e manter excelentes
resultados dessas consultas. A telecirurgia ou a colaboração eletrônica entre locais sobre telecirurgia faz
com que cirurgiões com menos experiência realizem operações de urgência com o assessoramento e a
ajuda de cirurgiões experientes. Os contínuos avanços da tecnologia criam novos sistemas de assistência a
pacientes que ampliarão a margem dos benefícios que oferece a Telemedicina a muito mais do que existe
agora. Ademais, a Telemedicina oferece um maior acesso à educação e à pesquisa médica, em especial
para os estudantes e os médicos que se encontram em regiões distantes.
3. A Associação Médica Mundial reconhece que, a despeito das conseqüências positivas da Telemedicina,
existem muitos problemas éticos e legais que se apresentam com sua utilização. Em especial, ao eliminar
uma consulta em um lugar comum e o intercâmbio pessoal, a Telemedicina altera alguns princípios
tradicionais que regulam a relação médico-paciente. Portanto, há certas normas e princípios éticos que
devem aplicar os médicos que utilizam a Telemedicina.
4. Posto que este campo da Medicina está crescendo tão rapidamente, esta Declaração deve ser revisada
periodicamente a fim de assegurar que se trate dos problemas mais recentes e mais importantes.
Tipos de Telemedicina
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5. A possibilidade de que os médicos utilizem a Telemedicina depende do acesso à tecnologia e este não é
o mesmo em todas as partes do mundo. Sem ser exaustiva, a seguinte lista descreve os usos mais comuns
da Telemedicina no mundo de hoje.
5.1 - Uma interação entre o médico e o paciente geograficamente isolado ou que se encontre em um meio
que não tem acesso a um médico local. Chamada às vezes teleassistência, este tipo está em geral restrito a
circunstâncias muito específicas (por exemplo, emergências).
5.2 - Uma interação entre o médico e o paciente, onde se transmite informação médica eletronicamente
(pressão arterial, eletrocardiogramas, etc.) ao médico, o que permite vigiar regularmente o estado do
paciente. Chamada às vezes televigilância, esta se utiliza com mais freqüência aos pacientes com
enfermidades crônicas, como a diabetes, hipertensão, deficiências físicas ou gestações difíceis. Em alguns
casos, pode-se proporcionar uma formação ao paciente ou a um familiar para que receba e transmita a
informação necessária. Em outros, uma enfermeira, tecnólogo médico ou outra pessoa especialmente
qualificada pode fazê-lo para obter resultados seguros.
5.3 - Uma interação onde o paciente consulta diretamente o médico, utilizando qualquer forma de
telecomunicação, incluindo a Internet. A teleconsulta ou consulta em conexão direta, onde não há uma
presente relação médico-paciente nem exames clínicos, e onde não há um segundo médico no mesmo
lugar, cria certos riscos. Por exemplo, incerteza relativa à confiança, confidencialidade e segurança da
informação intercambiada, assim como a identidade e credenciais do médico.
5.4 - Uma interação entre dois médicos: um fisicamente presente com o paciente e outro reconhecido por
ser muito competente naquele problema médico. A informação médica se transmite eletronicamente ao
médico que consulta, que deve decidir se pode oferecer de forma segura sua opinião, baseada na
qualidade e quantidade de informação recebida.
6. Independente do sistema de Telemedicina que utiliza o médico, os princípios da ética médica, a que
está sujeita mundialmente a profissão médica, nunca devem ser comprometidos.
Princípios Relação médico-paciente
7. A Telemedicina não deve afetar adversamente a relação individual médico-paciente. Quando é
utilizada de maneira correta, a Telemedicina tem o potencial de melhorar esta relação através de mais
oportunidades para comunicar-se e um acesso mais fácil de ambas as partes. Como em todos os campos
da Medicina, a relação médico-paciente deve basear-se no respeito mútuo, na independência de opinião
do médico, na autonomia do paciente e na confidencialidade profissional. É essencial que o médico e o
paciente possam se identificar com confiança quando se utiliza a Telemedicina.
8. A principal aplicação da Telemedicina é na situação onde o médico assistente necessita da opinião ou
do conselho de outro colega, desde que tenha a permissão do paciente. Sem dúvida em alguns casos, o
único contato do paciente com o médico é através da Telemedicina. Idealmente, todos os pacientes que
necessitam ajuda médica devem ver seu médico na consulta pessoal e a Telemedicina deve limitar-se a
situações onde o médico não pode estar fisicamente presente num tempo aceitável e seguro.
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9. Quando o paciente pede uma consulta direta de orientação esta só deve ocorrer quando o médico já
tenha uma relação com o paciente ou conhecimento adequado do problema que se apresenta, de modo que
possa ter uma ideia clara e justificável. Sem dúvida, deve-se reconhecer que muitos serviços de saúde que
não contam com relações preexistentes (como centros de orientação por telefone) e certos tipos de
serviços em regiões afastadas são considerados como serviços valiosos e, em geral, funcionam bem
dentro de suas estruturas próprias.
10. Numa emergência em que se utilize a Telemedicina, a opinião do médico pode se basear em
informação incompleta, porém, nesses casos, a urgência clínica da situação será o fator determinante para
se empregar uma opinião ou um tratamento. Nesta situação excepcional, o médico é legalmente
responsável por suas decisões.
Responsabilidades do médico
11. O médico tem liberdade e completa independência de decidir se utiliza ou recomenda a Telemedicina
para seu paciente. A decisão de utilizar ou recusar a Telemedicina deve basear-se somente no benefício
do paciente.
12. Quando utilizar a Telemedicina diretamente com o paciente, o médico assume a responsabilidade do
caso em questão. Isto inclui o diagnóstico, opinião, tratamento e intervenções médicas diretas.
13. O médico que pede a opinião de outro colega é responsável pelo tratamento e por outras decisões e
recomendações dadas ao paciente. Sem dúvida, o teleconsultado é responsável ante o médico que trata
pela qualidade da opinião que dê e deve especificar as condições em que a mesma é válida. Não está
obrigado a participar se não tem o conhecimento, competência ou suficiente informação do paciente para
dar uma opinião bem fundamentada.
14. É essencial que o médico que não tem contato direto com o paciente (como o teleespecialista ou um
médico que participa na televigilância) possa participar em procedimentos de seguimento, se for
necessário.
15. Quando pessoas que não são médicas participam da Telemedicina, por exemplo, na recepção ou
transmissão de dados, vigilância ou qualquer outro propósito, o médico deve assegurar-se que a formação
e a competência destes outros profissionais de saúde seja adequada, a fim de garantir uma utilização
apropriada e ética da Telemedicina.
Responsabilidade do paciente
16. Em algumas situações, o paciente assume a responsabilidade da coleta e transmissão de dados ao
médico, como nos casos de televigilância. É obrigação do médico assegurar que o paciente tenha uma
formação apropriada dos procedimentos necessários, que é fisicamente capaz e que entende bem a
importância de sua responsabilidade no processo. O mesmo princípio se deve aplicar a um membro da
família ou a outra pessoa que ajude o paciente a utilizar a Telemedicina.
O consentimento e confidencialidade do paciente
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17. As regras correntes do consentimento e confidencialidade do paciente também se aplicam às situações
da Telemedicina. A informação sobre o paciente só pode ser transmitida ao médico ou a outro
profissional de saúde se isso for permitido pelo paciente com seu consentimento esclarecido. A
informação transmitida deve ser pertinente ao problema em questão. Devido aos riscos de filtração de
informações inerentes a certos tipos de comunicação eletrônica, o médico tem a obrigação de assegurar
que sejam aplicadas todas as normas de medidas de segurança estabelecidas para proteger a
confidencialidade do paciente. Qualidade da atenção e segurança na Telemedicina
18. O médico que utiliza a Telemedicina é responsável pela qualidade da atenção que recebe o paciente e
não deve optar pela consulta de Telemedicina, a menos que considere que é a melhor opção disponível.
Para esta decisão o médico deve levar em conta a qualidade, o acesso e o custo.
19. Deve-se usar regularmente medidas de avaliação da qualidade, a fim de assegurar o melhor
diagnóstico e tratamento possíveis na Telemedicina. O médico não deve utilizar a Telemedicina sem
assegurar-se de que a equipe encarregada do procedimento seja de um nível de qualidade suficientemente
alto, que funcione de forma adequada e que cumpra com as normas recomendadas. Deve-se dispor de
sistemas de suporte em casos de emergência.
Deve-se utilizar controles de qualidade e procedimentos de avaliação para vigiar a precisão e a qualidade
da informação coletada e transmitida.
Para todas as comunicações da Telemedicina deve-se contar com um protocolo estabelecido que inclua os
assuntos relacionados com as medidas apropriadas que se devem tomar em casos de falta da equipe ou se
um paciente tem problemas durante a utilização da Telemedicina.
Qualidade da informação
20. O médico que exerce a Medicina à distância sem ver o paciente deve avaliar cuidadosamente a
informação que recebe. O médico só pode dar opiniões e recomendações ou tomar decisões médicas se a
qualidade da informação recebida é suficiente e pertinente para o cerne da questão.
Autorização e competência para utilizar a Telemedicina
21. A Telemedicina oferece a oportunidade de aumentar o uso eficaz dos recursos humanos médicos no
mundo inteiro e deve estar aberta a todos os médicos, inclusive através das fronteiras nacionais.
22. O médico que utiliza a Telemedicina deve estar autorizado a exercer a Medicina no país ou estado
onde reside e deve ser competente na sua especialidade. Quando utilizar a Telemedicina diretamente a um
paciente localizado em outro país ou estado, o médico deve estar autorizado a exercer no referido estado
ou país, ou deve ser um serviço aprovado internacionalmente.
História clínica do paciente
23. Todos os médicos que utilizam a Telemedicina devem manter prontuários clínicos adequados dos
pacientes e todos os aspectos de cada caso devem estar documentados devidamente. Deve-se registrar o
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método de identificação do paciente e também a quantidade e qualidade da informação recebida. Deve-se
registrar adequadamente os achados, recomendações e serviços de Telemedicina utilizados e se deve fazer
todo o possível para assegurar a durabilidade e a exatidão da informação arquivada.
24. O especialista que é consultado através da Telemedicina também deve manter um prontuário clínico
detalhado das opiniões que oferece e também da informação que se baseou.
25. Os métodos eletrônicos de arquivamento e transmissão da informação do paciente só podem ser
utilizados quando se tenham tomado medidas suficientes para proteger a confidencialidade e a segurança
da informação registrada ou intercambiada.
Formação em Telemedicina
26. A Telemedicina é um campo promissor para o exercício da Medicina e a formação neste campo deve
ser parte da educação médica básica e continuada. Deve-se oferecer oportunidades a todos os médicos e
outros profissionais de saúde interessados na Telemedicina.
Recomendações
27. A Associação Médica Mundial recomenda que as Associações Médicas Nacionais:
27.1 - Adotem a Declaração da Associação Médica Mundial sobre as Responsabilidades e Normas Éticas
na Utilização da Telemedicina;
27.2 - Promovam programas de formação e de avaliação das técnicas de Telemedicina, no que concerne à
qualidade da atenção, relação médico-paciente e eficácia quanto a custos;
27.3 - Elaborem e implementem, junto com as organizações especializadas, normas de exercício que
devem ser usadas como um instrumento na formação de médicos e outros profissionais de saúde que
possam utilizar a Telemedicina;
27.4 - Fomentem a criação de protocolos padronizados para aplicação nacional e internacional que
incluam os problemas médicos e legais, como a inscrição e responsabilidade do médico, e o estado legal
dos prontuários médicos eletrônicos; e
27.5 - Estabeleçam normas para o funcionamento adequado das teleconsultas e que incluam também os
problemas da comercialização e da exploração generalizadas.
28. A Associação Médica Mundial segue observando a utilização da Telemedicina em suas distintas
formas.” O CFM tem o mesmo entendimento da Associação Médica Mundial e da Associação Médica
Brasileira acerca das “Responsabilidades e Normas Éticas na Utilização da Telemedicina”.
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ANEXO 2. Declaração de Nova Delhi

WMA STATEMENT ON GUIDING PRINCIPLES FOR THE USE OF TELEHEALTH FOR THE
PROVISION OF HEALTH CARE Adopted by the 60 WMA General Assembly, New Delhi, India,
October 2009 DEFINITION Telehealth is the use of information and communications technology to
deliver health and healthcare services and information over large and small distances. PREAMBLE The
prevalence of telemedicine and telehealth in most countries in the world has led the World Medical
Association (WMA) to develop ethical guidelines for physicians who use this modality to provide health
care services. The WMA defines telemedicine as “the practice of medicine over a distance, in which
interventions, diagnostics and treatment decisions and recommendations are based on data, including
voice and images, documents and other information transmitted through telecommunication systems”.
This could include telephone and internet. A broader telehealth definition brings into play the entire range
of activities that support the patient and the public in being healthy: prevention, promotion, diagnostics
self-care and treatment are all areas where physicians play an important role. It is this broader definition
that the WMA endorses. Telehealth/telemedicine helps eliminate distance barriers and improve equity of
access to services that otherwise often would not be available in remote, rural and increasingly urban
communities. It is about transmitting voice, data, images, and information rather than physically moving
patients, health professionals and educators – thereby improving access, timeliness and convenience and
reducing travel costs. It also has the added benefit that the patients more easily can become active
participants in their own health and wellbeing and are able to engage in educational programs aimed at
fostering wellness from the comfort, convenience and safety of their own homes. While this statement
focuses mainly on telehealth encounters between patients and health professionals, it should be noted that
another important aspect of telehealth is the use of tele-communication between health professionals
when providing health care. The telemedicine/telehealth agenda will become an integral part of the larger
eHealth programs that most countries in the developed world are pursuing, as are many countries in the
developing world. More and more solutions are being introduced that provide the ability to deliver care
through an e-channel and therefore more physicians will have access to this capability to provide care to
their patients. GUIDING PRINCIPLES Duty of Care While the practice of telehealth challenges the
conventional perception of the physician-patient relationship, there is a “duty of care” established in all
telehealth encounters between the physician and the patient as in any healthcare encounter. The physician
needs to give clear and explicit direction to the patient during the telehealth encounter as to who has
ongoing responsibility for any required follow-up and ongoing health care. Physician supervision
regarding protocols, conferencing and medical record review is required in all settings and circumstances.
Physicians should have the capability to immediately contact nonphysician providers and technicians as
well as patients. The physician needs to clarify ongoing responsibility for the patient with any other health
care providers who are involved in the patient’s care. The legal responsibility of health professionals
providing health care through means of telehealth must be clearly defined by the appropriate jurisdiction.
Communication with Patients The physician will take steps to ensure that quality of communication
during a telehealth encounter is maximized. Any significant technical deficiencies should be noted in the
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documentation of the consultation. The physician providing telehealth services should be familiar with
the technology. The physician should be aware of and accommodate the limitations of video/audio in the
provision of telehealth health care services. The physician should receive education/orientation in
telehealth communication skills prior to the initial telehealth encounter. The physician needs to determine
to the best of his or her ability each patient’s appropriateness for, and level of comfort with, telehealth
prior to or at the encounter, while recognizing that this will not be possible in all situations. The
physician, to the extent possible, should ensure that the patient receives suficient education/orientation to
the telehealth process and communication issues prior to their initial telehealth encounter. Standards of
Practice/Quality of Clinical Care The physician must be satisfied that the standard of care delivered via
telehealth is “reasonable” and at least equivalent to any other type of care that can be delivered to the
patient/client, considering the specific context, location and timing, and relative availability of traditional
care. If the “reasonable” standard cannot be satisfied via telehealth, the physician should inform the
patient and suggest an alternative type of health care delivery/service. The physician should use existing
clinical practice guidelines, whenever possible, to guide the delivery of care in the telehealth setting,
recognizing that certain modications may need to be made to accommodate specific circumstances. The
physician should ensure that any modifications to clinical practice guidelines for the telehealth setting are
approved by the discipline’s clinical governing body or association. The physician providing telehealth
services should follow all relevant protocols and procedures related to: informed consent (verbal, written,
and recorded); privacy and confidentiality; documentation; ownership of patient/client record; and
appropriate video/telephone behaviours. The physician providing telehealth services ensures compliance
with the relevant legislation and professional guidelines of the jurisdiction from which the services are
provided as well as the jurisdiction from which the service is administered. The physician providing
telehealth services should possess the following: required skills expected in the professional’s field of
practice; competent communication skills; an understanding of the scope of service being provided via
telehealth; orientation to and ability to navigate the technology system and environment; an understanding
of the telehealth operational protocols and procedures; and an understanding of any limitations of the
technology being used. Clinical Outcomes Organizations providing telehealth programs should monitor
and continuously strive to improve the quality of services in order to achieve the best possible outcomes.
Organizations providing telehealth programs should have in place a systematic method of collecting,
evaluating and reporting meaningful health care outcome data and clinical e6ectiveness. Quality
indicators should be identifiedand utilized. Patient Confidentiality The confidentiality of patient
information should be protected. The health care organization and physician providing telehealth services
should be aware of, and ensure compliance with, relevant legislation and regulations designed to protect
the confidentiality of patient/client information and have its own confidentiality guidelines. The health
care organizations and the physician are encouraged to consult with legal counsel and relevant
professional licensing/regulatory bodies when determining confidentiality policy. Informed Consent
Relevant legislation and regulations that relate to patient decision-making and consent should be applied.
To the extent possible, informed consent shall be obtained by the physician before starting any service or
intervention. Where appropriate the patient’s consent should be noted in the documentation of the
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consultation. Consent for telehealth should follow similar principles and processes as those used for other
health services.
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ANEXO 3. Declaração de Moscou (m-Health)
WMA STATEMENT ON MOBILE HEALTH Adopted by the 66 WMA General Assembly, Moscow,
Russia, October 2015 PREAMBLE Mobile health (mHealth) is a form of electronic health (eHealth) for
which there is no fixed definition. It has been described as medical and public health practice supported
by mobile devices, such as mobile phones, patient monitoring devices, personal digital assistants (PDAs),
and other devices intended to be used in connection with mobile devices. It includes voice and short
messaging services (SMS), applications (apps), and the use of the global positioning system (GPS).
Sufficient policies and safeguards to regulate and secure the collection, storage, protection and processing
of data of mHealth users, especially health data, must be implemented. Users of mHealth services must be
informed about how their personal data is collected, stored, protected and processed and their consent
must be obtained prior to any disclosure of data to third parties, e.g. researchers, governments or
insurance companies. The monitoring and evaluation of mHealth should be implemented carefully to
avoid inequity of access to these technologies. Where appropriate, social or healthcare services should
facilitate access to mHealth technologies as part of basic benet packages, while taking all the required
precautions to guarantee data security and privacy. Access to mHealth technologies should not be denied
to anyone on the basis of financial status or a lack of technical expertise. mHealth technologies cover a
wide spectrum of functions. They may be used for: Health promotional (lifestyle) purposes, such as apps
into which users input their calorie intake or motion sensors which track exercise. Services which require
the medical expertise of physicians, such as SMS services providing advice to pregnant women or
wearable sensors to monitor chronic conditions such as diabetes. mHealth technologies of this nature
frequently meet the definition of a medical device and should be subject to risk-based oversight and
regulation with all its implications. mHealth may also be used to expedite the transfer of information
between health professionals, e.g. providing physicians with free, cross network mobile phone access in
resource poor settings. Technological developments and the increasing prevalence and affordability of
mobile devices have led to an exponential increase in the number and variety of mHealth services in use
in both developed and developing countries. At the same time, this relatively new and rapidly evolving
sector remains largely unregulated, a fact which could have potential patient safety implications. mHealth
has the potential to supplement and further develop existing healthcare services by leveraging the
increasing prevalence of mobile devices to facilitate access to healthcare, improve patient selfmanagement, enable electronic interactions between patients and their physicians and potentially reduce
healthcare costs. There are significant regional and demographic variations in the potential use and
benefits of mHealth. The use of certain mHealth services may be more appropriate in some settings than
others. mHealth technologies generally involve the measurement or manual input of medical,
physiological, lifestyle, activity and environmental data in order to fulfil their primary purpose. The large
amount of data generated in this way also offers huge scope for research into effective healthcare delivery
and disease prevention. However, this secondary use of personal data also has great potential for misuse
and abuse, of which many users of mHealth services are unaware. The expansion of mHealth services has
been largely market driven and many technologies have been developed in an uncoordinated,
experimental fashion and without appropriate consideration of data protection and security or patient
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safety aspects. It is often impossible for users to know whether the information provided via mHealth
stems from a reliable medical source. Major challenges faced by the mHealth market are the quality of
mHealth technologies and whether their use ultimately helps patients or physicians achieve the intended
purpose. Comprehensive regulation and evaluation of the effectiveness, quality and cost effectiveness of
mHealth technologies and services is currently lacking, which has implications for patient safety. These
factors are crucial to the integration of mHealth services into regular healthcare provision.
RECOMMENDATIONS The WMA recognises the potential of mHealth to supplement traditional ways
of managing health and delivering healthcare. While mHealth may offer advantages to patients otherwise
unable to access services from physicians, it is not universally appropriate, nor is it always an ideal form
of diagnosis and treatment option. Where face-to-face treatment is available this is almost always
advantageous to the patient. The driving force behind mHealth must be the need to eliminate deficiencies
in the provision of care or to improve the quality of care. The WMA urges patients and physicians to be
extremely discerning in their use of mHealth and to be mindful of potential risks and implications. A clear
distinction must be made between mHealth technologies used for lifestyle purposes and those which
require the medical expertise of physicians and meet the definition of medical devices. The latter must be
appropriately regulated and users must be able to verify the source of information provided. The
information provided must be clear, reliable and non-technical, and therefore comprehensible to lay
people. Concerted work must go into improving the interoperability, reliability, functionality and safety
of mHealth technologies, e.g. through the development of standards and certification schemes.
Comprehensive and independent evaluations must be carried out by competent authorities with
appropriate medical expertise on a regular basis in order to assess the functionality, limitations, data
integrity, security and privacy of mHealth technologies. This information must be made publicly
available. mHealth can only make a positive contribution towards improvements in care if services are
based on sound medical rationale. As evidence of clinical usefulness is developed, findings should be
published in peer reviewed journals and be reproducible. Suitable reimbursement models must be set up
in consultation with national medical associations and healthcare providers to ensure that physicians
receive appropriate reimbursement for their involvement in mHealth activities A clear legal framework
must be drawn up to address the question of identifying potential liability arising from the use of mHealth
technologies. Physicians who use mHealth technologies to deliver healthcare services should heed the
ethical guidelines set out in the WMA Statement on Guiding Principles for the Use of Telehealth for the
Provision of Health Care. It is important to take into account the risks of excessive or inappropriate use of
mHealth technologies and the potential psychological impact this can have on patients. 20th February
2017
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ANEXO 4 – Resolução CFM 2107/2014

RESOLUÇÃO CFM Nº 2.107/2014 (Publicado no D.O.U. de 17 dez 2014, Seção I, p. 157-158) Define e
normatiza a Telerradiologia e revoga a Resolução CFM nº 1890/09, publicada no D.O.U. de 19 janeiro de
2009, Seção I, p. 94-5p. O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas
pela Lei nº. 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº. 44.045, de 19 de julho de
1958 e pela Lei nº. 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e CONSIDERANDO que cabe ao Conselho
Federal de Medicina disciplinar o exercício profissional médico e zelar pela boa prática médica no país;
CONSIDERANDO o constante desenvolvimento de novas técnicas de informação e comunicação que
facilitam o intercâmbio de informações entre médicos; CONSIDERANDO que a despeito das
consequências positivas da Telerradiologia existem muitos problemas éticos e legais decorrentes de sua
utilização; CONSIDERANDO que as informações sobre o paciente identificado só podem ser
transmitidas a outro profissional com prévia autorização do paciente, mediante seu consentimento livre e
esclarecido e sob rígidas normas de segurança capazes de garantir a confidencialidade e integridade das
informações; CONSIDERANDO que o médico que exerce a radiologia a distância, sem contato com o
paciente, deve avaliar cuidadosamente os dados e as imagens que recebe, só pode emitir o respectivo
relatório se a qualidade da informação for suficiente e adequada ao caso em questão; CONSIDERANDO
o teor da “Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas na utilização da
Telemedicina”, adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, em Tel Aviv, Israel,
em Outubro de 1999; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.643/2002, que define e
regulamenta a Telemedicina; CONSIDERANDO a Resolução do CFM n 1.931/2009 no sexto Código de
Ética Médica, no que dispõe sobre a Telemedicina; SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF |
FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br CONSIDERANDO o
disposto nas Resoluções CFM nº 1.634/2002 e 2068/2013, que reconhecem e regulamentam as
especialidades médicas e áreas de atuação; CONSIDERANDO o disposto na Portaria/MS/SVS nº 453, de
01 de junho de 1998, que aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção
radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em
todo território nacional e dá outras providências; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº
1.983/2012, que normatiza o CRM Digital para vigorar como cédula de identidade dos médicos inscritos
nos Conselhos Regionais de Medicina; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 2007/13,
que dispõe sobre a exigência de título de especialista para ocupar o cargo de diretor técnico, supervisor,
coordenador, chefe ou responsável médico dos serviços assistenciais especializados; CONSIDERANDO
o disposto na Resolução CFM nº 1638/2002, que define o prontuário médico, principalmente no tocante
às normas para transmissão de dados identificados; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº
1.821/2007, que dispõe sobre o uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos prontuários
e para a troca de informação identificada; CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.551/2011, que
dispõe sobre o teletrabalho; CONSIDERANDO o disposto na Lei que regulamenta o Ato Médico, nº
12.842/2013, que define que o laudo do exame de imagem é privativo do médico; CONSIDERANDO o
decidido na sessão plenária de 18 de agosto de 2006, realizada em Brasília, com sucedâneo no Parecer
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CFM nº 36/2002; CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária do Conselho Federal de
Medicina realizada em 15 de janeiro de 2009, RESOLVE: Art. 1º Definir a Telerradiologia como o
exercício da Medicina, onde o fator crítico é a distância, utilizando as tecnologias de informação e de
comunicação para o envio de dados e imagens radiológicas com o propósito de emissão de relatório,
como suporte às atividades desenvolvidas localmente. SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF
| FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br Art. 2º Os serviços
prestados pela Telerradiologia deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada e obedecer às normas
técnicas e éticas do CFM pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade,
privacidade e garantia do sigilo profissional. Art. 3º A transmissão dos exames por telerradiologia deverá
ser acompanhada dos dados clínicos necessários do paciente, colhidos pelo médico solicitante, para a
elaboração do relatório. Parágrafo único. O paciente deverá autorizar a transmissão das suas imagens e
dados por meio de consentimento informado, livre e esclarecido. Art. 4º A responsabilidade pela
transmissão de exames e relatórios a distância será assumida obrigatoriamente por médico especialista em
radiologia e diagnóstico por imagem e com o respectivo registro no CRM. Parágrafo 1o Portadores de
Certificados de Atuação em mamografia e densitometria óssea só poderão assumir a responsabilidade
pela transmissão de exames e emitir relatório na respectiva área. Art. 5º Esta resolução reconhece como
áreas abrangidas pela telerradiologia: I – Radiologia Geral e Especializada; II – Tomografia Geral e
Especializada; III – Ressonância Magnética; IV – Mamografia; V – Densitometria Óssea; VI – Medicina
Nuclear; § 1º Para atividades específicas e únicas em medicina nuclear, o responsável deverá ser médico
portador de título de especialista em medicina nuclear, devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina e autorizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). § 2o Para os casos de
exames de imagem híbridos (radiologia e medicina nuclear), o laudo deve ser emitido por especialistas
das duas áreas. Art. 6o É vedada a utilização de telerradiologia para procedimentos intervencionistas em
radiologia e diagnóstico por imagem e exames ultrassonográficos. Art. 7º Em caso de radiologia geral não
contrastada, inclusive mamografia, conforme o nível 1 do Anexo e, em caso de emergência, quando não
existir médico especialista no SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900
| FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br estabelecimento de saúde, o médico responsável
pelo paciente poderá solicitar ao médico especialista o devido suporte diagnóstico a distância. Art. 8º Nos
serviços nos quais são realizados exames dos níveis 2 e 3 do Anexo deverá obrigatoriamente contar com
médico especialista local. Art. 9º A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico
especialista assistente do paciente que realizou o exame. § 1º O médico especialista que emitiu o relatório
a distância é solidário nesta responsabilidade. § 2º A apuração de eventual infração ética desses serviços
será feita pelo Conselho Regional da jurisdição onde foi realizado o procedimento. Art. 10. Na emissão
do relatório deverá constar o número do registro profissional médico, nos respectivos Conselhos
Regionais de Medicina do Brasil, dos médicos envolvidos no atendimento e da pessoa jurídica
prestadora de serviço remoto, quando houver. Art. 11. As pessoas jurídicas que prestarem serviços em
Telerradiologia deverão ter sede em território brasileiro e estar inscritas no Conselho Regional de
Medicina da sua jurisdição RESOLUÇÃO CFM Nº 2.107/2014 (Publicado no D.O.U. de 17 dez 2014,
Seção I, p. 157-158) Define e normatiza a Telerradiologia e revoga a Resolução CFM nº 1890/09,
publicada no D.O.U. de 19 janeiro de 2009, Seção I, p. 94-5p. O CONSELHO FEDERAL DE
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MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº. 3.268, de 30 de setembro de 1957,
regulamentada pelo Decreto nº. 44.045, de 19 de julho de 1958 e pela Lei nº. 11.000, de 15 de dezembro
de 2004, e CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Federal de Medicina disciplinar o exercício
profissional médico e zelar pela boa prática médica no país; CONSIDERANDO o constante
desenvolvimento de novas técnicas de informação e comunicação que facilitam o intercâmbio de
informações entre médicos; CONSIDERANDO que a despeito das consequências positivas da
Telerradiologia

existem

muitos

problemas

éticos

e

legais

decorrentes

de

sua

utilização;

CONSIDERANDO que as informações sobre o paciente identificado só podem ser transmitidas a outro
profissional com prévia autorização do paciente, mediante seu consentimento livre e esclarecido e sob
rígidas normas de segurança capazes de garantir a confidencialidade e integridade das informações;
CONSIDERANDO que o médico que exerce a radiologia a distância, sem contato com o paciente, deve
avaliar cuidadosamente os dados e as imagens que recebe, só pode emitir o respectivo relatório se a
qualidade da informação for suficiente e adequada ao caso em questão; CONSIDERANDO o teor da
“Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas na utilização da Telemedicina”, adotada
pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, em Tel Aviv, Israel, em Outubro de 1999;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.643/2002, que define e regulamenta a
Telemedicina; CONSIDERANDO a Resolução do CFM n 1.931/2009 no sexto Código de Ética Médica,
no que dispõe sobre a Telemedicina; SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61)
3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br CONSIDERANDO o disposto nas
Resoluções CFM nº 1.634/2002 e 2068/2013, que reconhecem e regulamentam as especialidades médicas
e áreas de atuação; CONSIDERANDO o disposto na Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho de 1998,
que aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em
radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território
nacional e dá outras providências; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.983/2012, que
normatiza o CRM Digital para vigorar como cédula de identidade dos médicos inscritos nos Conselhos
Regionais de Medicina; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 2007/13, que dispõe sobre a
exigência de título de especialista para ocupar o cargo de diretor técnico, supervisor, coordenador, chefe
ou responsável médico dos serviços assistenciais especializados; CONSIDERANDO o disposto na
Resolução CFM nº 1638/2002, que define o prontuário médico, principalmente no tocante às normas para
transmissão de dados identificados; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.821/2007, que
dispõe sobre o uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos prontuários e para a troca de
informação identificada; CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.551/2011, que dispõe sobre o
teletrabalho; CONSIDERANDO o disposto na Lei que regulamenta o Ato Médico, nº 12.842/2013, que
define que o laudo do exame de imagem é privativo do médico; CONSIDERANDO o decidido na sessão
plenária de 18 de agosto de 2006, realizada em Brasília, com sucedâneo no Parecer CFM nº 36/2002;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária do Conselho Federal de Medicina realizada
em 15 de janeiro de 2009, RESOLVE: Art. 1º Definir a Telerradiologia como o exercício da Medicina,
onde o fator crítico é a distância, utilizando as tecnologias de informação e de comunicação para o envio
de dados e imagens radiológicas com o propósito de emissão de relatório, como suporte às atividades
desenvolvidas localmente. SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 |
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FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br Art. 2º Os serviços prestados pela Telerradiologia
deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada e obedecer às normas técnicas e éticas do CFM
pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo
profissional. Art. 3º A transmissão dos exames por telerradiologia deverá ser acompanhada dos dados
clínicos necessários do paciente, colhidos pelo médico solicitante, para a elaboração do relatório.
Parágrafo único. O paciente deverá autorizar a transmissão das suas imagens e dados por meio de
consentimento informado, livre e esclarecido. Art. 4º A responsabilidade pela transmissão de exames e
relatórios a distância será assumida obrigatoriamente por médico especialista em radiologia e diagnóstico
por imagem e com o respectivo registro no CRM. Parágrafo 1o Portadores de Certificados de Atuação em
mamografia e densitometria óssea só poderão assumir a responsabilidade pela transmissão de exames e
emitir relatório na respectiva área. Art. 5º Esta resolução reconhece como áreas abrangidas pela
telerradiologia: I – Radiologia Geral e Especializada; II – Tomografia Geral e Especializada; III –
Ressonância Magnética; IV – Mamografia; V – Densitometria Óssea; VI – Medicina Nuclear; § 1º Para
atividades específicas e únicas em medicina nuclear, o responsável deverá ser médico portador de título
de especialista em medicina nuclear, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina e
autorizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). § 2o Para os casos de exames de
imagem híbridos (radiologia e medicina nuclear), o laudo deve ser emitido por especialistas das duas
áreas. Art. 6o É vedada a utilização de telerradiologia para procedimentos intervencionistas em radiologia
e diagnóstico por imagem e exames ultrassonográficos. Art. 7º Em caso de radiologia geral não
contrastada, inclusive mamografia, conforme o nível 1 do Anexo e, em caso de emergência, quando não
existir médico especialista no SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900
| FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br estabelecimento de saúde, o médico responsável
pelo paciente poderá solicitar ao médico especialista o devido suporte diagnóstico a distância. Art. 8º Nos
serviços nos quais são realizados exames dos níveis 2 e 3 do Anexo deverá obrigatoriamente contar com
médico especialista local. Art. 9º A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico
especialista assistente do paciente que realizou o exame. § 1º O médico especialista que emitiu o relatório
a distância é solidário nesta responsabilidade. § 2º A apuração de eventual infração ética desses serviços
será feita pelo Conselho Regional da jurisdição onde foi realizado o procedimento. Art. 10. Na emissão
do relatório deverá constar o número do registro profissional médico, nos respectivos Conselhos
Regionais de Medicina do Brasil, dos médicos envolvidos no atendimento e da pessoa jurídica prestadora
de serviço remoto, quando houver. Art. 11. As pessoas jurídicas que prestarem serviços em
Telerradiologia deverão ter sede em território brasileiro e estar inscritas no Conselho Regional de
Medicina da sua jurisdição. §1º No caso da pessoa jurídica possuir registro de clínica de diagnóstico por
imagem e expandir sua atuação para Telerradiologia, esta atuação deverá ser informada ao CRM. § 2º Nas
unidades realizadoras de telerradiologia deverá haver um diretor técnico, devidamente registrado no
Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Art. 12. No caso do prestador ser pessoa física, este
deverá ser médico portador de título de especialista ou certificado de área de atuação, conforme artigo 4º,
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Art. 13. Revoga-se a
Resolução CFM nº 1890/09, publicada no D.O.U. de 19 janeiro de 2009, Seção I, pg. 94-5. Art. 14. Esta
resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Brasília-DF, 25 de setembro de 2014.
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ROBERTO LUIZ D’AVILA HENRIQUE BATISTA E SILVA Presidente Secretário-geral. §1º No caso
da pessoa jurídica possuir registro de clínica de diagnóstico por imagem e expandir sua atuação para
Telerradiologia, esta atuação deverá ser informada ao CRM. § 2º Nas unidades realizadoras de
telerradiologia deverá haver um diretor técnico, devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina da sua jurisdição. Art. 12. No caso do prestador ser pessoa física, este deverá ser médico
portador de título de especialista ou certificado de área de atuação, conforme artigo 4º, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Art. 13. Revoga-se a Resolução CFM nº
1890/09, publicada no D.O.U. de 19 janeiro de 2009, Seção I, pg. 94-5. Art. 14. Esta resolução entra em
vigor a partir da data de sua publicação. Brasília-DF, 25 de setembro de 2014. ROBERTO LUIZ
D’AVILA HENRIQUE BATISTA E SILVA Presidente Secretário-geral
NORMAS OPERACIONAIS E REQUISITOS MÍNIMOS PARA A TRANSMISSÃO E MANUSEIO
DOS EXAMES E LAUDOS RADIOLÓGICOS REFERENTE AO ARTIGO 2º. NORMAS GERAIS: Da
Compressão e transmissão das imagens Radiológicas: Os protocolos de comunicação, formato dos
arquivos e algoritmos de compressão deverão estar de acordo com o padrão atual DICOM e HL7. A
avaliação da taxa de compressão é de responsabilidade do médico radiologista com registro no CRM de
uma das especialidades ou área de atuação listadas no artigo 4º, para que não haja comprometimento da
performance diagnóstica. Da visualização e processamento das imagens pelo radiologista: É de
responsabilidade do médico com registro no CRM de uma das especialidades ou área de atuação listadas
no artigo 4º garantir as características técnicas das estações remotas de trabalho, monitores e condições
ergonômicas que não comprometam o diagnóstico. As estações de trabalho e monitores, assim como o
software utilizado para processamento das imagens (visualizadores) utilizados para diagnóstico devem
apresentar as seguintes características: -Resolução espacial e de contraste, e luminância adequadas às
características diagnósticas da modalidade. -Capacidade de reproduzir o estudo original, incluindo:
controle interativo de brilho/contraste, capacidade de manipular rotação das imagens, acurácia em
medidas de distância lineares e de unidades Hounsfield para tomografia e capacidade de mostrar dados
clinicamente relevantes. SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 |
FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br Da segurança e privacidade: Os sistemas
informatizados utilizados para transmissão e manuseio dos dados clínicos, dos laudos radiológicos, bem
como para compartilhamento de imagens e informações, devem obedecer às normativas do Conselho
Federal de Medicina. Especificamente para telerradiologia, os sistemas devem atender aos requisitos
obrigatórios do "Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2)", estabelecida no Manual de Certificação para
Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde vigente, editado pelo CFM e Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde (SBIS). ASPECTOS ESPECÍFICOS Ø Nível 1: Radiologia Geral não contrastada
[por exemplo, radiografias de tórax, extremidades, colunas, crânio, e outros], exceto mamografia. Os
exames deverão ser transmitidos em formato JPEG, com resolução mínima de 4 Megapixel ou DICOM 3.
Ø Nível 2: Radiologia Especializada ou Contrastada Os exames deverão ser transmitidos em formatos
JPEG, com resolução mínima de 4 Megapixel ou DICOM 3, sob a responsabilidade de médico
especialista com registro no CRM. Ø Nível 3: Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética,
Medicina Nuclear. Os exames deverão ser transmitidos em formato DICOM 3, sob a responsabilidade de
médico especialista com registro no CRM. Ø Nível 4: Mamografia Digital (CR ou DR). Os exames
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deverão ser transmitidos em formato DICOM 3, sob a responsabilidade de médico com registro no CRM.
A análise dos exames deverá ser feita em monitor específico. SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 |
Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2107/2014 Nos termos do artigo 2º da Lei nº
3.268/57, o Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão supervisor da ética profissional em toda a
República e, ao mesmo tempo, julgador e disciplinador da classe médica, cabendo-lhe zelar e trabalhar
por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom
conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Por outro lado, tendo em vista a promulgação da
Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina; bem como que os novos
procedimentos e terapias médicas para uso no Brasil devem ser necessariamente avaliados pelo Conselho
Federal de Medicina quanto à sua segurança, eficiência, conveniência e benefícios aos pacientes, na
forma do artigo 7o que diz compreender entre as competências do Conselho Federal de Medicina editar
normas para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua
prática pelos médicos. Nesse sentido, tendo em vista a celeridade com que os novos conhecimentos e
técnicas são incorporados na área médica, se faz necessário uniformizar e estabelecer critérios para o
efetivo cumprimento das normas emanadas do CFM. A telerradiologia é a prática de transmissão de
imagens radiológicas de pacientes entre diferentes locais para a produção de um relatório médico, uma
segunda opinião de especialista ou uma revisão clínico-radiológica. Estes diferentes locais podem estar
dentro da mesma organização ou entre organizações diferentes. A telerradiologia é um ato médico e deve
ser regida pelos mesmos sistemas que protegem os pacientes em todos os demais atos médicos. O mesmo
nível de controle e acompanhamento profissional, executado pelos Conselhos Federal e Regionais de
Medicina, deve ser aplicado a essa atividade. A telerradiologia também permite o desenvolvimento de
redes de conhecimento radiológico e pode ser usada como apoio aos serviços de radiologia que
desenvolvem programas de formação e treinamento de especialistas. Não há dúvida de que esta inovação
tecnológica traz uma grande contribuição para o atendimento dos pacientes, mas, como em qualquer ato
de saúde, o paciente precisa ter certeza de que existe uma estrutura de governança confiável no local para
assegurar que as questões de qualidade estão garantidas e que a segurança do seu atendimento é
prioridade. Entidades médicas de diversos países têm mostrado preocupação com a existência de serviços
de telerradiologia, implantados fora de suas fronteiras, quando médicos externos, emissores de relatórios,
não são alcançáveis pelas normas e regulamentos locais. Após a constatação de que a Resolução CFM nº
1890/09 se encontra defasada e não vinha atingindo as suas precípuas finalidades e de que existem
médicos residentes no SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61) 3445 5900 |
FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br exterior prestando serviço de telerradiologia no
Brasil, utilizando programas até o momento não aprovados pelo convênio CFM/SBIS. Assim foi possível
constatar várias irregularidades na prestação dos serviços de telerradiologia, especialmente quanto à
ausência de médico especialista e que a fiscalização destas atividades precisam ser mais efetivas, tornouse imprescindível a aprovação de uma nova resolução para modernizar os comandos normativos da
Resolução CFM nº 1890/2009, que será revogada. ALDEMIR HUMBERTO SOARES Relator
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ANEXO 5 – Processo-consulta CFM 1738/95

PROCESSO-CONSULTA

CFM

nº

1.738/95

PC/CFM/Nº 31/97
INTERESSADO: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Atendimento médico à distância para embarcações e plataformas
RELATOR: Cons. Lúcio Mário da Cruz Bulhões
EMENTA: Pode o médico que, excepcionalmente por força de lei ou função, por obrigação a exercer
plantão telefônico para assessoria a situações de urgência ou emergência ocorridas em embarcações e
plataformas, oferecer integralmente opinião dentro de princípios éticos e técnicos para tratamento de
pessoa necessitada, correlacionando-a às informações obtidas, não sendo responsável pelo exame físico e
execução do procedimento a ser adotado por terceiros.
DA PARTICIPAÇÃO
O Sr. Arlindo Gomes encaminha a seguinte solicitação ao Conselho Federal de Medicina:"Com o
objetivo de instruir os órgãos de saúde ocupacional da PETROBRÁS em todo o Brasil, solicitamos
orientação desse egrégio Conselho sobre as questões a seguir descritas.
2.Nas atividades da Companhia, há situações em que grupos de empregados permanecem durante algum
tempo em regime de confinamento (embarcações, plataformas marítimas, instalações na selva), sem
assistência médica direta;
3. Quando necessário, o médico da PETROBRÁS pode ser contactado, via telefone ou rádio, a fim de
orientar, à distância, atendimento a empregado doente ou acidentado. Eventualmente, o médico pode
comparecer ao local para atendimento direto, porém, isso é às vezes impossível, como no caso de navios
em cabotagem ou em rotas internacionais. Neste caso, procuramos atender a normas de proteção, à vida e
sobrevivência no mar adotadas internacionalmente.
4. Não conhecemos, entretanto, manifestação dos Conselhos Regionais de Medicina que dê respaldo a
essa atividade médica, sob os aspectos de delegação de condutas e procedimentos médicos, exercício
ilegal da profissão e omissão de socorro. Assim, aguardamos parecer do Conselho Federal de Medicina
que esclareça estes pontos e sirva de base para a organização de sistema de assistência à saúde em
situações de confinamento."
O Conselheiro e 1º Secretário do Conselho Federal de Medicina encaminhou a solicitação para o
CREMERJ, pela origem jurisdicional da consulta. O Conselheiro do CREMERJ, Dr. Sérgio Albieri,
Coordenador de Câmara Técnica da Medicina do Trabalho, assim responde ao Conselho Federal:
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"A Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CREMERJ, acusa o recebimento do Ofício nº 532/95, e
em resposta, esclarecemos, que tendo em vista que a empresa Petrobrás é uma Estatal de abrangência
nacional, com órgãos em várias unidades da Federação, não cabe ao Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio de Janeiro, manifestação isolada a respeito do problema levantado.
S.M.J. o respaldo à atividade médica por delegação, não deveria ser nunca concedido à distância.
Talvez o mais correto fosse a presença de um médico nas referidas viagens."
O 1º Secretário do CFM, considerando o compromisso público de substituições conselhais no sentido de
oferecer normas para o exercício ético da medicina ou, senão, contribuir para a interpretação das normas
preexistentes, designa este Conselheiro para emitir parecer.
DAS NORMAS
Foi solicitado ao Ministério da Saúde, à Diretoria de Saúde da Marinha, à Diretoria do Departamento de
Marinha Mercante e à Representação no Brasil da OMS, informar ao Conselho Federal de Medicina a
legislação atualmente seguida pelos serviços instalados, para que esta relatoria pudesse correlacionar tais
dados com a consulta em tela.
O que se apurou, inicialmente através de contato telefônico, é que a Marinha do Brasil não passa por este
tipo de problema, até porque, pelas características próprias da atividade militar, todas as embarcações e
unidades militares têm o médico sempre presente, o que contribui também para o salvamento de terceiros.
O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância Sanitária, responde oficialmente que não
existem normas específicas para o atendimento médico em alto mar, ressaltando, no entanto, a existência
do GUIA INTERNACIONAL DE BORDO, publicação da Organização Mundial da Saúde.
O Ministério da Marinha, através do Chefe do Estado Maior do Comando de Operações Navais, participa
ao Conselho Federal de Medicina que as atividades de orientação médica aos navegantes, em situações de
emergência, são exercidas por força da Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos
(SAR), aprovado pelo Congresso Nacional por meio de Decreto Legislativo nº 34, de 21/5/82,
posteriormente regulamentado pelo Decreto nº 7.273, de 10/12/84, e promulgado pelo Decreto nº 85, de
11/4/91.
Em cópia reprográfica de comunicação entre Superintendências da Petrobrás, consta:
"Na Petrobrás, a maioria das plataformas já dispõe de comunicação direta por telefone. Lembramos
também que o médico encarregado da supervisão de saúde nas atividades "offshore", deverá ter
conhecimento de medicina hiperbárica, posto que poderá ser eventualmente consultado em caso de
acidente com mergulhadores.
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Informamos ainda que os procedimentos relativos à dotação de farmácia de bordo, prescrição, aplicação
ou fornecimento de medicamentos, bem como a orientação médica via rádio ou telefone, estão
respaldados em Convenções Internacionais, Regulamento de Tráfego Marítimo e Instruções Normativas
da Marinha do Brasil..."
Do Manual Geral de Segurança da Petrobrás, foi encaminhado cópia do tópico "Procedimentos em caso
de acidentes", o qual normatiza minuciosamente a distribuição e hierarquização de responsabilidades para
a organização e agilização do salvamento embarcado, citando o médico como autoridade para decidir
sobre a conduta e remoção do acidentado, ou mesmo como integrante da equipe de buscas.
Não é explicitada, mas é citada uma escala de plantão da equipe de saúde em algumas centrais ou sedes
da PETROBRÁS.
Existe ainda portaria da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, do
Ministério da Saúde, datada de 26/10/96, resolvendo "pela aprovação de relação de medicamentos e de
material médico-cirúrgico nas quantidades mínimas indispensáveis às embarcações que não contem com
médico a bordo, conforme as instruções anexas, as recomendações estabelecidas na Convenção de Viena
e promulgada pelo Decreto 79.388/72". Ali consta:
-"... a empresa de Navegação, deverá providenciar para que todo tripulante receba, anualmente,
treinamento em Primeiros Socorros, através da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha.
- define o número de dias de viagem e correlaciona com o tempo e número de tripulantes."
Recebemos ainda uma publicação da Diretoria de Portos e Costas, datada de 23/4/93, intitulada
PORTOMARINST nº 22 - 14A, que é um conjunto de normas para estabelecer a dotação de material de
salvatagem para as embarcações nacionais, bem como para as plataformas marítimas, e utiliza como
referência:
a) Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (solas-74) e suas emendas em
vigor;b) ......
c) Lei complementar nº 69, de 23/7/91;
d) Regulamento para o tráfego marítimo (Decreto nº 511, de 27/4/92);
e) Guia Médico Internacional para Navios, estabelecido pela ILO, WHO e IMO/69.
Em anexo, publica múltiplas tabelas de dotações, dentre elas a de medicamentos. Nas observações,
consta que a embarcação que tiver autorização para mais de 12 pessoas e destinar-se a viagens de mais de
três dias é obrigada a possuir enfermaria. Requisita que a armação do navio deve ter documento assinado
por médico inscrito no Conselho Regional de Medicina. Caso a empresa não possua médico próprio,
aceita outro médico inscrito no Conselho Regional de Medicina da jurisdição da Capitania dos Portos
pertinente à inscrição da embarcação. Cita um "auxiliar de saúde" que será responsável pelo material
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médico-cirúrgico e os medicamentos controlados, sob guarda do comandante. Refere ainda "consulta ao
médico pelo rádio".
É importante ressaltar que no art. 2º da Lei nº 7.273/84 consta: "Compete ao Ministério da Marinha
adotar as providências para prover adequados serviços na busca e salvamento de vida humana em perigo
no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. O Ministério da Marinha pode delegar a execução a
outros órgãos federais, estaduais, municipais e por concessão a particulares."
DO PARECER
A preocupação expressa pelo solicitante por certo não é unilateral, pelo lado do profissional, mas
compreende em especial o interesse dos trabalhadores que podem se acidentar no decorrer da labuta.
O que temos a discorrer não deve estar relacionado somente à Petrobrás, já que a Marinha Mercante, bem
como o turismo marítimo e fluvial, estão todos enquadrados nestas preocupações.
O que fazer?
O Conselho Federal de Medicina recentemente emitiu sua opinião oficial, normatizando a atividade de
pronto socorro, emergências e atendimento pré-hospitalar (resgate em vias públicas). No entanto, nestes
casos, já existe o natural referencial de capacidade de atendimento instalada (hospitais). E no interior, ao
longo dos rios, ou no imenso oceano, e porque não dizer no espaço aéreo nas longas viagens aéreas como
será referenciado? Onde o médico estará a postos para o atendimento?
Pode o Conselho Federal de Medicina exigir que em cada aglomerado de trabalhadores, de moradores ou
de turistas deva existir médicos?
Na essência, todas as leis e normas aqui apresentadas, as nacionais e internacionais, preocupam-se em
distribuir responsabilidades, para que em nenhum momento de urgência ou emergência não se titubeie e a
presteza seja a tônica do atendimento e a atenção a pessoa necessitada. Para isso, o ideal seria sempre a
presença próxima de um médico. Porém, isto não depende do médico, mas sim da contratação do seu
trabalho, ou até de sua passagem eventual pelo local. Se o dono do local ou de uma embarcação não
contratar um médico, naquele local não existirá médico. Se exigem deste a presença como plantonista ao
lado de um telefone, estão contratando uma opinião técnica, com risco único e exclusivo do contratante. É
bem diferente do caso de um paciente que em seu domicilio telefona para o seu médico e este resolve por
oferecer a orientação à distância. O risco é todo do médico, até porque já conhece o paciente, já o
examinou e já tem um pensamento clínico a seguir. Ao contrário, na situação do plantão telefônico, não
se pode considerar que exista diagnóstico ou prescrição adequada ou responsabilidade pela execução
quando todo o atendimento, do início ao fim, é realizado por terceiros.

CONCLUSÕES
1- Existe já normatizada minuciosamente a dotação do material para atendimento médico-cirúrgico
embarcado;
2- Existe já definida por lei e acordado em normas internacionais a distribuição e hierarquização das
responsabilidades para o acesso e execução da salvatagem;
3- A Petrobrás não só está subordinada a esta legislação como, pelo que parece, já a segue;
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4- Se não acontece, dada a importância da vida humana, deve a Petrobrás reavaliar a otimização da
presença de médicos em regiões por grandes aglomerados de trabalhadores, na forma de regionais
embarcadas, e devidamente equipadas para situações de urgência e manutenção da vida, multiplicando
assim a possibilidade do atendimento ágil, eficaz e seguro com o profissional para o fim;
5- O médico de plantão telefônico ou por rádio tem a sua responsabilidade pelo tratamento limitada,
relacionada direta e dependentemente das informações que obtém por leigos com treinamento parcial e
deve servir somente como assessor técnico da situação de exceção. Tem por isso a obrigação de, logo
após cada contato, emitir minucioso e detalhado relatório sobre as informações obtidas e a opinião médica
exarada, além de arquivar obrigatoriamente a gravação do contato via rádio ou telefone.
6- Deve o CFM estender a normatização, colhendo o fulcro desta discussão, para o transporte aéreo,
instando o DAC para que dote as aeronaves de material médico-cirúrgico mínimo, assim como obrigar o
treinamento das tripulações para os primeiros-socorros. De nada adianta presença a eventual de um
médico a bordo de uma aeronave, se não há material e medicamentos para atender a uma emergência
durante um vôo.
Este é o nosso parecer, SMJ.
Brasília, 8 de maio de 1997.

LÚCIO MÁRIO DA CRUZ BULHÕES
Conselheiro Relator
Aprovado em sessão plenária
Em 09/07/97
LMCB/mfmo
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ANEXO 6 – Resolução CFM nº 1643/2002

RESOLUÇÃO CFM nº 1.643/2002 (Publicada no D.O.U. de 26 de agosto de 2002, Seção I, p. 205)
Define e disciplina a prestação de serviços através da Telemedicina. O Conselho Federal de Medicina, no
uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto
nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Federal de Medicina
disciplinar o exercício profissional médico e zelar pela boa prática médica no país; CONSIDERANDO o
constante desenvolvimento de novas técnicas de informação e comunicação que facilitam o intercâmbio
de informação entre médicos e entre estes e os pacientes; CONSIDERANDO que a despeito das
consequências positivas da Telemedicina existem muitos problemas éticos e legais decorrentes de sua
utilização; CONSIDERANDO que a Telemedicina deve contribuir para favorecer a relação individual
médico-paciente; CONSIDERANDO que as informações sobre o paciente identificado só podem ser
transmitidas a outro profissional com prévia permissão do paciente, mediante seu consentimento livre e
esclarecido e sob rígidas normas de segurança capazes de garantir a confidencialidade e integridade das
informações; CONSIDERANDO que o médico tem liberdade e completa independência para decidir se
utiliza ou não recomenda o uso da Telemedicina para seu paciente, e que tal decisão deve basear-se
apenas no benefício do paciente; CONSIDERANDO que o médico que exerce a Medicina a distância,
sem ver o paciente, deve avaliar cuidadosamente a informação que recebe, só pode emitir opiniões e
recomendações ou tomar decisões médicas se a qualidade da informação recebida for suficiente e
pertinente para o cerne da questão; CONSIDERANDO o teor da "Declaração de Tel Aviv sobre
responsabilidades e normas éticas na utilização da Telemedicina", adotada pela 51ª Assembléia Geral da
Associação Médica Mundial, em Tel Aviv, Israel, em outubro de 1999; CONSIDERANDO o disposto
nas resoluções CFM nº 1.638/2002 e nº 1.639/2002, principalmente no tocante às normas para
transmissão de dados identificados; CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.627/2001, que
define e regulamenta o Ato Médico; CONSIDERANDO o decidido na sessão plenária de 7 de agosto de
2002, realizada em Brasília, com supedâneo no Parecer CFM nº 36/2002, RESOLVE: Art. 1º - Definir a
Telemedicina como o exercício da Medicina através da utilização de metodologias interativas de
comunicação audio-visual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde. Art.
2º - Os serviços prestados através da Telemedicina deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada,
pertinentes e obedecer as normas técnicas do CFM pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados,
confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Art. 3º - Em caso de emergência, ou
quando solicitado pelo médico responsável, o médico que emitir o laudo a distância poderá prestar o
devido suporte diagnóstico e terapêutico. Art. 4º - A responsabilidade profissional do atendimento cabe
ao médico assistente do paciente. Os demais envolvidos responderão solidariamente na proporção em que
contribuírem por eventual dano ao mesmo. Art. 5º - As pessoas jurídicas que prestarem serviços de
Telemedicina deverão inscrever-se no Cadastro de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Medicina do
estado onde estão situadas, com a respectiva responsabilidade técnica de um médico regularmente inscrito
no Conselho e a apresentação da relação dos médicos que componentes de seus quadros funcionais.
Parágrafo único - No caso de o prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser médico e devidamente
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inscrito no Conselho Regional de Medicina. Art. 6º - O Conselho Regional de Medicina deverá
estabelecer constante vigilância e avaliação das técnicas de Telemedicina no que concerne à qualidade da
atenção, relação médico-paciente e preservação do sigilo profissional. Art. 7º - Esta resolução entra em
vigor a partir da data de sua publicação. Brasília-DF, 07 de agosto de 2002 EDSON DE OLIVEIRA
ANDRADE RUBENS DOS SANTOS SILVA Presidente Secretário-Geral
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ANEXO 7 – Resolução CFM nº 1821/2007
Resolução

nº

1821

de

11/07/2007

/

CFM

-

Conselho

Federal

de

(D.O.U.

Medicina
23/11/2007)

Digitalização

-

Prontuários

dos

Pacientes.

Aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a
guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel
e

a

troca

de

informação

identificada

em

saúde.

RESOLUÇÃO Nº 1.821, DE 11 DE JULHO DE 2007Aprova as normas técnicas concernentes à
digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos
prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em
saúde.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268, de
30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo
Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e
CONSIDERANDO que o médico tem o dever de elaborar um prontuário para cada paciente a que
assiste;
CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Medicina (CFM) é a autoridade certificadora dos
médicos do Brasil (AC) e distribuirá o CRM-Digital aos médicos interessados, que será um certificado
padrão ICP-Brasil;
CONSIDERANDO que as unidades de serviços de apoio, diagnóstico e terapêutica têm documentos
próprios, que fazem parte dos prontuários dos pacientes;
CONSIDERANDO o crescente volume de documentos armazenados pelos vários tipos de
estabelecimentos de saúde, conforme definição de tipos de unidades do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO os avanços da tecnologia da informação e de telecomunicações, que oferecem
novos métodos de armazenamento e transmissão de dados;
CONSIDERANDO o teor das Resoluções CFM nos 1.605, de 29 de setembro de 2000, e 1.638, de 9
de agosto de 2002;
CONSIDERANDO o teor do Parecer CFM nº 30/02, aprovado na sessão plenária de 10 de julho de
2002, que trata de prontuário elaborado em meio eletrônico;
CONSIDERANDO que o prontuário do paciente, em qualquer meio de armazenamento, é propriedade
física da instituição onde o mesmo é assistido - independente de ser unidade de saúde ou consultório -,
a quem cabe o dever da guarda do documento;
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CONSIDERANDO que os dados ali contidos pertencem ao paciente e só podem ser divulgados com
sua autorização ou a de seu responsável, ou por dever legal ou justa causa;
CONSIDERANDO que o prontuário e seus respectivos dados pertencem ao paciente e devem estar
permanentemente disponíveis, de modo que quando solicitado por ele ou seu representante legal
permita o fornecimento de cópias autênticas das informações pertinentes;
CONSIDERANDO que o sigilo profissional, que visa preservar a privacidade do indivíduo, deve estar
sujeito às normas estabelecidas na legislação e no Código de Ética Médica, independente do meio
utilizado para o armazenamento dos dados no prontuário, quer eletrônico quer em papel;
CONSIDERANDO o disposto no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em
Saúde, elaborado, conforme convênio, pelo Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde;
CONSIDERANDO que a autorização legal para eliminar o papel depende de que os sistemas
informatizados para a guarda e manuseio de prontuários de pacientes atendam integralmente aos
requisitos do "Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)", estabelecidos no referido manual;
CONSIDERANDO que toda informação em saúde identificada individualmente necessita de proteção
em sua confidencialidade, por ser principio basilar do exercício da medicina;
CONSIDERANDO os enunciados constantes nos artigos 102 a 109 do Capítulo IX do Código de
Ética Médica, o médico tem a obrigação ética de proteger o sigilo profissional;
CONSIDERANDO o preceituado no artigo 5º, inciso X da Constituição da República Federativa do
Brasil, nos artigos 153, 154 e 325 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940)
e no artigo 229, inciso I do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão plenária de 11/7/2007, resolve:
Art. 1º Aprovar o Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, versão 3.0
e/ou outra versão aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, anexo e também disponível nos sites
do Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS),
respectivamente, www.portalmedico.org.br e www.sbis.org.br.
Art. 2º Autorizar a digitalização dos prontuários dos pacientes, desde que o modo de armazenamento
dos documentos digitalizados obedeça a norma específica de digitalização contida nos parágrafos
abaixo e, após análise obrigatória da Comissão de Revisão de Prontuários, as normas da Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos da unidade médico-hospitalar geradora do arquivo.
§ 1º Os métodos de digitalização devem reproduzir todas as informações dos documentos originais.
§ 2º Os arquivos digitais oriundos da digitalização dos documentos do prontuário dos pacientes
deverão ser controlados por sistema especializado (Gerenciamento eletrônico de documentos - GED),
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que possua, minimamente, as seguintes características:
a) Capacidade de utilizar base de dados adequada para o armazenamento dos arquivos digitalizados;
b) Método de indexação que permita criar um arquivamento organizado, possibilitando a pesquisa de
maneira simples e eficiente;
c) Obediência aos requisitos do "Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)", estabelecidos no Manual
de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde;
Art. 3° Autorizar o uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio de prontuários de
pacientes e para a troca de informação identificada em saúde, eliminando a obrigatoriedade do registro
em papel, desde que esses sistemas atendam integralmente aos requisitos do "Nível de garantia de
segurança 2 (NGS2)", estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico
em Saúde;
Art. 4º Não autorizar a eliminação do papel quando da utilização somente do "Nível de garantia de
segurança 1 (NGS1)", por falta de amparo legal.
Art. 5º Como o "Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)", exige o uso de assinatura digital, e
conforme os artigos 2º e 3º desta resolução, está autorizada a utilização de certificado digital padrão
ICP-Brasil, até a implantação do CRM Digital pelo CFM, quando então será dado um prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias para que os sistemas informatizados incorporem este novo certificado.
Art. 6° No caso de microfilmagem, os prontuários microfilmados poderão ser eliminados de acordo
com a legislação específica que regulamenta essa área e após análise obrigatória da Comissão de
Revisão de Prontuários da unidade médico-hospitalar geradora do arquivo.
(Ver Resolução CFM nº 1833 de 2008)
Art. 7º Estabelecer a guarda permanente, considerando a evolução tecnológica, para os prontuários
dos pacientes arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.
(Ver Resolução CFM nº 1833 de 2008)
Art. 8° Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último registro, para a preservação
dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente em
meio óptico, microfilmado ou digitalizado.
(Ver Resolução CFM nº 1833 de 2008)
Art. 9º As atribuições da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos em todas as unidades
que prestam assistência médica e são detentoras de arquivos de prontuários de pacientes, tomando
como base as atribuições estabelecidas na legislação arquivística brasileira, podem ser exercidas pela
Comissão de Revisão de Prontuários.
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Art. 10° Estabelecer que o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde (SBIS), mediante convênio específico, expedirão selo de qualidade dos
sistemas informatizados que estejam de acordo com o Manual de Certificação para Sistemas de
Registro Eletrônico em Saúde, aprovado nesta resolução.
Art. 11° Ficam revogadas as Resoluções CFM nos 1.331/89 e 1.639/02, e demais disposições em
contrário.
Art. 12° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente do Conselho
LÍVIA BARROS GARÇÃO
Secretária-Geral
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ANEXO 8 – Resolução CFM nº 2178/2017
RESOLUÇÃO CFM nº 2.178/2017
(Publicada no DOU de 28 de Fevereiro de 2018, Seção I, p.138)Regulamenta o funcionamento de
aplicativos que oferecem consulta médica em domicílio.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268,
de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004,
regulamentada pelo Decreto nº44.045, de 19 de julho de 1958, alterado pelo Decreto nº 6.821, de 14
de abril de 2009, pelo Decreto-Lei nº 4.113, de 14 de fevereiro de 1942, em seu artigo 1º § 2º; e
pela Lei nº12.842, de 10 de julho de 2013;
CONSIDERANDO
o artigo 28 do Decreto nº 20.931/1932 que determina a exigência de um

Diretor-Técnico

habilitado

para exercício de medicina para que qualquer estabelecimento de assistência médica funcione em
território brasileiro;
CONSIDERANDO
a função fiscalizadora dos Conselhos Regionais de Medicina, conferida pela Lei Federal nº
3.268/1957 e pela Resolução CFM nº2.056, de 12 de novembro de 2013, que disciplina
departamentos de fiscalização nos Conselhos Regionais de Medicina, que estabelecem critérios para a
autorização de funcionamento dos serviços médicos de quaisquer naturezas, bem como critérios
mínimos para seu funcionamento, vedando a atividade daqueles que não estejam de acordo com
os mesmos;
CONSIDERANDO
que o avanço tecnológico impõe contínua necessidade de ajustes nas regras para garantir o exercício
seguro da medicina;
CONSIDERANDO
que toda empresa médica, ou que utilize a medicina mesmo que indiretamente, obriga-se a se
inscrever nos Conselhos de Medicina para poder funcionar; CONSIDERANDO que os médicos
cadastrados para prestar assistência domiciliar precisam manter os dados relativos à assistência
disponíveis caso haja exigência legal ou ética;
CONSIDERANDO
que

esses

dispositivos

se

submetem

a

regras

de

publicidade previstas no Código de Ética

Médica e nas Resoluções nº 1.974/2011 e nº 2.126/2015
CONSIDERANDO

216

finalmente o decidido na sessão plenária de 14 de dezembro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Considerar éticas as plataformas de assistência médica domiciliar cuja prestação de serviços
seja contratada através de aplicativos móveis ou similares.
§ 1º Toda empresa que oferecer a regulação de atendimento médico em domicílio por qualquer meio
utilizando a internet, aplicativos móveis ou similares deverá estar obrigatoriamente inscrita no
Conselho Regional de Medicina (CRM) da jurisdição onde pretenda atuar, indicando o Diretor
Técnico Médico.
§ 2º Fica vedado aos médicos firmar contrato com empresas que não estejam de acordo com essa
resolução.
Art. 2º Ao Diretor Técnico Médico compete:
a) Garantir que todo médico anunciado pela plataforma tenha registo no CRM na base territorial onde o
serviço esteja sendo oferecido.
b) Garantir do mesmo modo que, ao se anunciar especialista, tenha seu Registro de Qualificação de
Especialidade (RQE) disponibilizado no material de divulgação.
c) Zelar para que o material propagandístico esteja de acordo com as Resoluções CFM nº 1.974/2011 e nº
2.126/2015.
d) Garantir a remuneração dos médicos cadastrados nos termos dos contratos firmados previamente entre
médico(a) e empresa detentora dos direitos da plataforma do aplicativo.
e) Garantir que os valores das consultas ou outras intervenções estejam dispostos apenas no perfil
do(a) médico(a) para que o interessado na contratação, ao abrir sua ficha, veja e dê sua anuência antes
do atendimento, em conformidade com o que prevê o Código de Ética Médica.
f) Firmar, obrigatoriamente, contrato por escrito com os médicos que se habilitarem ao atendimento
domiciliar, contendo termos para a prestação de serviço, inclusive deixando claro valores definidos,
como dos serviços da empresa.
g) Vedar a divulgação pelos serviços de aplicativo da avaliação ou ranqueamento dos médicos
prestadores de serviço.
h) Garantir que o serviço de aplicativos não seja utilizado para substituir serviços de home care
normatizados na Resolução CFM nº 1.668/2003
Art. 3º O médico cadastrado fica obrigado a:
a) Ter registro no CRM onde pretende exercer atividade médica.
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b) Ter Registro de Qualificação de Especialista quando se anunciar especialista.
c) Manter registro em ficha clínica de atendimento, evoluções, prescrições e alta, e conservá-lo em
meio físico ou digital, de modo que seja recuperável em caso de requerimento de autoridades
legais ou dos Conselhos Regionais de Medicina.
d) Exigir que a definição dos valores dos serviços conste com clareza no contrato firmado entre
médico(a) e empresa.
Art. 4º Fica vedada

à

empresa

a

divulgação

de

valores

de

consultas

ou procedimentos

médicos em anúncios promocionais, por se caracterizar forma de angariar clientela ou concorrência
desleal.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, DF, 14 de dezembro de 2017.
MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO
Presidente em exercício

HENRIQUE BATISTA E SILVA

Secretário geral

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.178/2017
A contemporaneidade exige permanentes ajustes nas regras das civilizações para que as conquistas
decorrentes do desenvolvimento tecnológico ou de qualquer natureza sejam incorporadas pelas
instituições, em uma busca constante por excelência para atingir os objetivos propostos. A consulta
domiciliar esteve sempre presente na prática médica ao longo da história, e o acesso do doente
ao médico variou de acordo com a época, porém, uma característica constante foi o contato direto do
paciente com o médico sem nunca haver regulador ou intermediário nessa relação. Com o advento das
tecnologias digitais, principalmente da internet, tal relação foi profundamente afetada. O surgimento de
aplicativos que intermedeiam o acesso do paciente ao médico como regulador dessa relação,
utilizando cadastros administráveis de profissionais é uma dessas mudanças. Essa nova modalidade de
consulta traz grandes desafios, pois possui diversas variáveis que fazem com que seja muito tênue
a linha divisória entre o que é ético ou não no exercício profissional. Pelo exposto, é de fundamental
importância que o Conselho Federal de Medicina regulamente e normatize a referida modalidade de
acesso

do

paciente

ao

médico, estabelecendo

por

resolução

as

condições

éticas

que

obrigatoriamente devem ser obedecidas pelos responsáveis pelos aplicativos e médicos que prestam
esse tipo de atendimento, no exercício da medicina.
EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI
Conselheiro Relator
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ANEXO 9. Portaria 2546/2011 do Ministério da Saúde

PORTARIA Nº 2.546, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011
Redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional
Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes).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 para o período de 2011-2015;Considerando o Decreto nº
7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa; Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, 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 1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007; Considerando a Portaria/SAS/MS nº 511, de 29 de
dezembro de 2000, que estabelece ocadastramento dos estabelecimentos de saúde no País, vinculados ou
não ao Sistema Único de Saúde; Considerando a Portaria nº 2.073/GM/MS, 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 âmbitodo Sistema Único de Saúde, nos níveis Municipal, Distrital, Estadual e Federal, e para
os sistemas privados e do setor de saúde suplementar; e Considerando a necessidade de atualização das
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 Esta Portaria redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado
Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes). Parágrafo único. O Telessaúde
tem por objetivo apoiar a consolidação das Redes de Atenção àSaúde ordenadas pela Atenção Básica no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA
Art. 2º O Telessaúde Brasil Redes fornecerá aos profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção à
Saúde no SUS os seguintes serviços:
I - 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:
a) síncrona - teleconsultoria realizada em tempo real, geralmente por chat, web ou videoconferência; ou
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b) assíncrona - teleconsultoria realizada por meio de mensagens off-line;
II - Telediagnóstico: serviço autônomo que utiliza as tecnologias da informação e comunicação para
realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distância e temporal distâncias geográfica e
temporal; (Retificado no DOU nº 209 de 31.10.2011, Seção 1, página 74)
III - Segunda Opinião Formativa: resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica,
nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas
originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação
às diretrizes do SUS; e
IV -Tele-educação: conferências, aulas e cursos, ministrados por meio da utilização das tecnologias de
informação e comunicação.
Art. 3º O Telessaúde Brasil Redes é integrado por gestores da saúde, instituições formadoras de
profissionais de saúde e serviços de saúde do SUS, sendo constituído por:
I - Núcleo de Telessaúde Técnico-Científico: instituições formadoras e de gestão e/ou serviços de saúde
responsáveis pela formulação e gestão de Teleconsultorias, Telediagnósticos e Segunda Opinião
Formativa; e
II - Ponto de Telessaúde: serviços de saúde a partir dos quais os trabalhadores e profissionais do SUS
demandam Teleconsultorias e/ou Telediagnósticos.
Parágrafo único. As Teleconsultorias, os Telediagnósticos, as Segundas Opiniões Formativas e as ações
de Tele-educação demandadas pelos profissionais de saúde do SUS poderão ser elaborados e respondidos
por Teleconsultores a partir de qualquer Núcleo de Telessaúde Técnico-Científico ou Ponto de
Telessaúde.
Art. 4º As Teleconsultorias, os Telediagnósticos e a Segunda Opinião Formativa serão respondidos pelos
Núcleos Técnico-Científicos com base na melhor e na mais atualizada evidência clínica e cientifica
disponível, adequada e pertinente ao contexto de origem da solicitação.
Parágrafo único. A resposta deverá ressaltar o conhecimento inerente à resolução do problema e que
venha a contribuir com a educação permanente dos profissionais envolvidos, com vistas à ampliação de
sua capacidade e autonomia na resolução de casos semelhantes.
Art. 5º O prazo regular para envio da resposta à Teleconsultoria Assíncrona será fixado em protocolos
estabelecidos por cada Núcleo Técnico-Científico, em comum acordo com o Comitê Gestor Estadual, não
devendo exceder o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da consulta.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO E DO FUNCIONAMENTO
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Art. 6º O gestão A gestão do Telessaúde Brasil Redes é estruturada da seguinte forma: (Retificado no
DOU nº 209 de 31.10.2011, Seção 1, página 74)
I- 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);
II - Coordenação Estadual, exercida pela Secretaria de Saúde do Estado ou do Distrito Federal ou por
outra instância integrante do comitê gestor estadual, conforme aprovação da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB);
III - Comitê Gestor Estadual;
IV - Núcleo Técnico-Científico de Telessaúde; e
V - gestor municipal de saúde.
Art. 7º Compete à Coordenação Nacional do Telessaúde Brasil Redes:
I - monitorar a implementação e o funcionamento do Telessaúde Brasil Redes;
II - avaliar e zelar pelo alcance dos objetivos e metas do Telessaúde Brasil Redes;
III -manter a Biblioteca Virtual Telessaúde Brasil, disponível em www.telessaudebrasil.org.br, como
referência e identidade do Telessaúde Brasil Redes;
IV - disponibilizar as diretrizes para a operacionalização e os referenciais nacionais de avaliação do
Telessaúde Brasil Redes;
V - definir os padrões tecnológicos de interoperabilidade, conteúdo e segurança que permitirão a troca de
informações entre os sistemas que viabilizam a operação do Telessaúde Brasil Redes e os diferentes
sistemas de informação do SUS, incluídos o Cartão Nacional de Saúde e o Sistema de Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
VI - definir o conjunto de dados que fará parte do Registro Eletrônico de Saúde (RES) a partir das
Teleconsultorias realizadas, visando à implementação de um registro nacional e longitudinal, conforme Portaria nº 2.073/GM MS, 2073/GM/MS de 31 de agosto de 2011; e (Retificado no DOU nº 209 de
31.10.2011, Seção 1, página 74)
VII - aprovar o Projeto para implementação do Telessaúde Brasil Redes no respectivo Estado, conforme
descrito no art. 11 desta Portaria.
Parágrafo único. A Coordenação Nacional constituirá Comissão de Monitoramento e Avaliação, com
representação das Secretarias do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e de outros
Ministérios e entidades que desenvolvam ações e iniciativas relacionadas ao Telessaúde Brasil Redes.
Art. 8º Compete à Coordenação Estadual do Telessaúde Brasil Redes:
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I - coordenar em âmbito estadual as ações do Telessaúde Brasil Redes;
II - promover a articulação entre as instâncias de gestão do SUS e os demais integrantes do Telessaúde
Brasil Redes; e
III - criar condições necessárias de infraestrutura e gestão, visando garantir o funcionamento do
Telessaúde Brasil Redes; e
IV - promover a articulação do Telessaúde Brasil Redes à regulação da oferta de serviços e à Central de
Regulação Médica das Urgências, em parceria com a gestão municipal e federal de saúde, de forma
compartilhada e articulada com os pontos de atenção da rede.
Art. 9º O Comitê Gestor Estadual será vinculado à CIB e composto por:
I - um representante da Secretaria de Saúde do Estado ou do Distrito Federal;
II - um representante da Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES);
III - dois representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS);
IV - um representante dos Coordenadores de Núcleos Técnico-Científicos no Estado; e
V - um representante das Escolas Técnicas do SUS no Estado ou Distrito Federal.
§ 1º Compete ao Comitê Gestor Estadual:
I - promover a articulação entre as instâncias de gestão estadual, municipal e de instituições de ensino,
tendo em vista a gestão do programa no âmbito estadual;
II -integrar a rede colaborativa entre os Pontos e Núcleos Estaduais de Telessaúde Técnico-Científicos,
em âmbito regional e nacional; e
III - elaborar e implementar projetos contemplando as necessidades loco-regionais.
§ 2º A constituição e a composição do Comitê Gestor Estadual será pactuada na CIB, que poderá incluir
outras representações além daquelas previstas no § 1º deste artigo.
§ 3° O Comitê Gestor Estadual elaborará o Projeto para implementação do Telessaúde Brasil Redes no
respectivo Estado, enviando-o à Coordenação Nacional do Programa.
§ 4º O Projeto referido no parágrafo anterior conterá Plano de Trabalho pactuado na CIB e Plano
Operativo Anual, este último contendo as seguintes informações:
I -definição das metas físicas das unidades, dos atendimentos e dos serviços de apoio diagnóstico e
terapêutico, com os respectivos quantitativos e fluxos;
II - definição das metas de qualidade e dos parâmetros e indicadores de avaliação; e
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III - descrição das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento da gestão.
§ 5° A Coordenação Nacional fará a análise e as readequações técnicas necessárias do Projeto, de acordo
com as diretrizes nacionais do Telessaúde Brasil Redes e com a disponibilidade orçamentária.
§ 6° O relatório anual das atividades deverá demonstrar o alcance das metas estabelecidas no Plano
Operativo ou, em caso de não alcance, a justificativa e as medidas de saneamento que foram adotadas.
§ 7° Para aprovação do Projeto de implantação do Telessaúde Brasil Redes, a Coordenação Nacional
contará com a cooperação técnica do Comitê Consultivo, constituído por docentes, pesquisadores,
profissionais de saúde e gestores, com reconhecida experiência, nomeados pelo Secretário de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.
§ 8º As funções dos membros do Comitê Consultivo previsto no parágrafo anterior não serão
remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante
Art. 10. Compete ao Núcleo Técnico-Científico de Telessaúde:
I - responsabilizar-se pela oferta de Teleconsultoria, Telediagnóstico e Segunda Opinião Formativa;
II - compor e manter equipe de Teleconsultores e corpo clínico de especialistas de referência, compatível
com a demanda pelos serviços descritos no inciso anterior;
III -promover e apoiar a formação de Teleconsultores no âmbito do Telessaúde Brasil Re-des;
IV - atualizar as informações e inserir dados no sistema nacional de informações do Telessaúde Brasil
Redes, junto ao Ministério da Saúde, devendo apresentar relatório anual de atividades que comprove o
alcance das metas previstas no Plano de Trabalho;
V -garantir a adequação aos padrões de interoperabilidade propostos pelo Telessaúde Brasil Rede;
VI - apoiar o desenvolvimento de protocolos que incluam a solicitação prévia de Teleconsultorias sobre
procedimentos, para avaliação da necessidade de encaminhamento ou de solicitação para a Central de
Regulação Médica das Urgências;
VII - monitorar e avaliar o Telessaúde Brasil Redes no seu âmbito de atuação, incluindo a análise do
número de solicitações de Teleconsultorias, do tempo de resposta para os usuários do serviço, do número
e da pertinência dos encaminhamentos e solicitações de exames complementares, com vistas à ampliação
do acesso aos serviços e à melhoria da resolubilidade da atenção à saúde dos usuários do SUS; e
VIII -desenvolver ações de tele-educação, com base nas necessidades loco-regionais identificadas e em
consonância com as prioridades da política nacional de saúde.
Art. 11. Compete ao gestor municipal de saúde dos Municípios que integram o Telessaúde Brasil Rede:

223

I - comprometer-se com a implementação, monitoramento e avaliação do Telessaúde Brasil Redes no seu
respectivo Município, em articulação com o Comitê Gestor Estadual e com a respectiva instância
intermunicipal; e
II - promover a integração dos profissionais de saúde com as ações do Telessaúde Brasil Redes, de acordo
com a carga-horária e conforme a legislação vigente.
CDAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Fica criado o código 75 -Telessaúde na Tabela de Estabelecimentos do Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SNCES), o tipo Saúde (SNCES) e o tipo de estabelecimento 75 Telessaúde, com os subtipos Núcleo Técnico-Científico e Unidade de Telessaúde, conforme Tabela 1 do
Anexo desta Portaria. (Retificado no DOU nº 209 de 31.10.2011, Seção 1, página 74)
§ 1º Entende-se por 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 Entende-se por Núcleo Científico-Tecnológico a instituição integrante do Telessaúde Brasil Redes
que ofereça Teleconsultoria e Segunda Opinião Formativa, com o objetivo de qualificar, ampliar e
fortalecer o SUS.
§ 3º Entende-se por Unidade de Telessaúde o estabelecimento autônomo e não vinculado ao Telessaúde
Brasil Redes que utiliza as tecnologias de informação e comunicação para realizar serviços de
Teleconsultoria e de Apoio ao Diagnóstico através de distâncias geográficas e temporais.
Art. 13. Os serviços e classificações necessários ao cumprimento desta Portaria serão incluídos na Tabela
de Serviços Especializados do SCNES, conforme Tabelas 2 e 3 do Anexo desta Portaria.
Art. 14. Fica criado o campo "Vinculação dos Núcleos Técnico-Científicos Telessaúde Brasil Redes aos
Pontos de Telessaúde" no Módulo Básico do SCNES.
§ 1º Os Núcleos de Telessaúde Técnico-Científicos do Telessaúde Brasil Redes deverão informar os
respectivos códigos do SCNES dos estabelecimentos de saúde onde estiverem implantados Pontos de
Telessaúde.
§ 2º Até a competência dezembro de 2011, o SCNES será adequado para permitir a inclusão da
informação descrita no parágrafo anterior.
Art. 15. Caberá à Coordenação-Geral dos Sistemas de Informação do Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle de Sistemas (CGSI/DRAC/SAS/MS) adotar as providências necessárias junto ao
Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SGEP/MS) para o cumprimento do disposto nesta
Portaria.
Art. 16. Caberá ao Ministério da Saúde financiar a fase inicial da implementação da etapa de expansão
dos novos Núcleos de Telessaúde Técnico-Científicos e oferecer cooperação técnica, reservado o direito
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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.
§ 1º O financiamento previsto no caput deste artigo será regulado por atos específicos do Ministério da
Saúde.
§ 2º Uma vez implementado no Estado, as três esferas de governo serão responsáveis por garantir a
sustentabilidade técnico-financeira do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Fica revogada a Portaria nº 402/GM/MS, de 24 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial
da União, Seção 1, do dia seguinte, p. 36.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO
Tabela 1
TIPO

DE

CÓD.

ESTABELECIMENTO

CÓD.

SUBTIPOS

75

TELESSAÚDE

75.1

NÚCLEO

TÉCNICO-CIENTÍFICO

DO

PROGRAMA

NACIONAL TELES-SAÚDE BRASIL REDES
75.2

UNIDADE DE TELESSAÚDE

Tabela 2
CAPÍTULO III
CÓD DESCRIÇÃO
S

E SERVIÇO

DO CÓD

DESCRIÇÃO

DA GRUPO CBO

DESCRIÇÃO

CLASS CLASSI-FICAÇÃO

RV
160

TELECONSULTORIA 001

TELECONSULTORIA 1

2251* MÉDICOS CLÍNICOS

AS-SÍNCRONA
MÉDICOS
2

EM

2252* ESPECIALIDADES
CIRÚRGICAS

225

MÉDICOS EM MEDICINA
DIAGNÓSTICA

002

E

3

2253* TERAPÊUTICA

4

2232* CIRURGIÃO DENTISTA

5

2234* FARMACÊUTICO
6

2516*

ASSISTENTE SOCIAL

7

2235*

ENFERMEIRO

8

2236*

PROF. FISIOTERAPIA E AFINS

9

2237*

N U T R I C I O N I S TA

10

2238*

FONOAUDIÓLOGO

11

2515*

TELECONSULTORIA SÍN- 1

2251*

PSICÓLOGOS

E

PSICANALISTAS
MÉDICOS CLÍNICOS

CRONA
2

2252*

MÉDICOS

EM

ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS

3

2253*

MÉDICOS

EM

MEDICINA

DIAGNÓSTICA E
TERAPÊUTICA

4

2232*

CIRURGIÃO DENTISTA

5

2234 * FA R M A C Ê U T I C O

6

2516*

ASSISTENTE SOCIAL

226

003

SEGUNDA

7

2235*

ENFERMEIROS

8

2236*

PROF. FISIOTERAPIA E AFINS

9

2237*

N U T R I C I O N I S TA

10

2238*

FONOAUDIÓLOGO

11

2515*

OPINIÃO 1

2251*

2

2252*

PSICÓLOGOS

E

PSICANALISTAS
MÉDICOS CLÍNICOS

FORM AT I VA
MÉDICOS

EM

ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS

3

2253*

MÉDICOS

EM

MEDICINA

DIAGNÓSTICA E
TERAPÊUTICA

4

2232*

CIRURGIÃO DENTISTA

5

2234 * FA R M A C Ê U T I C O

6

2516*

ASSISTENTE SOCIAL

7

2235*

ENFERMEIROS

8

2236*

PROF. FISIOTERAPIA E AFINS

9

2237*

N U T R I C I O N I S TA

10

2238*

FONOAUDIÓLOGO

11

2515*

PSICÓLOGOS
PSICANALISTAS

* Qualquer CBO dentro desta família de CBO.
Tabela 3
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E

CÓD DESCRIÇÃO DO CÓD

DESCRIÇÃO

SERV SER-VIÇO

CLASSIFICAÇÃO

107

SERVIÇO

CLASS
DE 007

ATENÇÃO

DIAGNÓSTICO

À

DA GRUPO

CBO

DESCRIÇÃO

EM 1

2252-75

MÉDICO

AUDIOLOGIA/OTOLOGI

SAÚDE

OTORRINOLARING

OLOGISTA

A POR TELEMEDICINA

AUDITIVA

2

2238-10

FONOAUDIOLÓGO

3

2251-24

MÉDICO PEDIATRA (Retificado
no DOU nº 243 de 20.12.2011,

(Retificado (Retificado

Seção 1, página 78)

no DOU nº no DOU nº
243

de 243

de

20.12.2011, 20.12.2011,
Seção

1, Seção

1,

página 78) página 78)
POTENCIAIS

011

122

1

2251-12

MÉDICO NEUROLOGISTA

EVOCADOS
(Retificado

(Retificado (Retificado (Retificado no DOU nº 243 de

no DOU nº (Retificado no DOU nº 243 no DOU nº no DOU nº 20.12.2011, Seção 1, página 78)
243

de de 20.12.2011, Seção 1, 243

de 243

de

20.12.2011, página 78)

20.12.2011, 20.12.2011,

Seção

Seção

1,

página 78)

1, Seção

1,

página 78) página 78)
2

2238-10

FONOAUDIÓLOGO

(Retificado (Retificado (Retificado no DOU nº 243 de
no DOU nº no DOU nº 20.12.2011, Seção 1, página 78)
243

de 243

de

20.12.2011, 20.12.2011,
Seção

1, Seção

1,

página 78) página 78)
3
SERVIÇO

DE

DIAGNÓSTICO
POR

MÉTODOS

GRÁFICOS
DINÂMICOS

MÉDICO

2252-75

OTORRINOLARINGOLOGISTA
(Retificado (Retificado
no DOU nº no DOU nº (Retificado no DOU nº 243 de
243

de 243

de 20.12.2011, Seção 1, página 78)

20.12.2011, 20.12.2011,
Seção

1, Seção

1,
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página 78) página 78)
012

POTENCIAIS
EVOCADOS

1

2251-12

MÉDICO NEUROLOGISTA

2

2238-10

FONOAUDIÓLOGO

POR

TELEMEDICINA

(Retificado (Retificado (Retificado no DOU nº 243 de
no DOU nº no DOU nº 20.12.2011, Seção 1, página 78)
243

de 243

de

20.12.2011, 20.12.2011,
Seção

1, Seção

1,

página 78) página 78)
3

MÉDICO

2252-75

OTORRINOLARINGOLOGISTA
(Retificado (Retificado
no DOU nº no DOU nº (Retificado no DOU nº 243 de
243

de 243

de 20.12.2011, Seção 1, página 78)

20.12.2011, 20.12.2011,
Seção

1, Seção

1,

página 78) página 78)

SERVIÇO
131

133

DE

OFTALMOLOGIA

SERVIÇO

DIAGNÓSTICO
005

OFTALMOLOGIA

EM

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

POR 1

2252-65

EM 1

2251-27

TELEMEDICINA

DE 002

PNEUMOLOGIA

DIAGNÓSTICO

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

PNEUMOLOGIA

003

DIAGNÓSTICO

EM

PNEUMOLOGIA

POR 1

MÉDICO PNEUMOLOGISTA
2251-27

TELEMEDICINA
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde
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ANEXO 10. Federation for State Medical Board’s Model Policy for the
Appropriate Use of Telemedicine Technologies in the Practice of
Medicine
MODEL POLICY FOR THE APPROPRIATE USE OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES IN THE
PRACTICE OF MEDICINE Report of the State Medical Boards’ Appropriate Regulation of
Telemedicine (SMART) Workgroup Adopted as policy by the Federation of State Medical Boards in
April 2014 INTRODUCTION The Federation of State Medical Boards (FSMB) Chair, Jon V. Thomas,
MD, MBA, appointed the State Medical Boards’ Appropriate Regulation of Telemedicine (SMART)
Workgroup to review the “Model Guidelines for the Appropriate Use of the Internet in Medical Practice”
(HOD 2002)1 and other existing FSMB policies on telemedicine and to offer recommendations to state
medical and osteopathic boards (hereinafter referred to as “medical boards” and/or “boards”) based on a
thorough review of recent advances in technology and the appropriate balance between enabling access to
care while ensuring patient safety. The Workgroup was charged with guiding the development of model
guidelines for use by state medical boards in evaluating the appropriateness of care as related to the use of
telemedicine, or the practice of medicine using electronic communication, information technology or
other means, between a physician in one location and a patient in another location with or without an
intervening health care provider. This new policy document provides guidance to state medical boards for
regulating the use of telemedicine technologies in the practice of medicine and educates licensees as to
the appropriate standards of care in the delivery of medical services directly to patients2 via telemedicine
technologies. It is the intent of the SMART Workgroup to offer a model policy for use by state medical
boards in order to remove regulatory barriers to widespread appropriate adoption of telemedicine
technologies for delivering care while ensuring the public health and safety. In developing the guidelines
that follow, the Workgroup conducted a comprehensive review of telemedicine technologies currently in
use and proposed/recommended standards of care, as well as identified and considered existing standards
of care applicable to telemedicine developed and implemented by several state medical boards.
1 The policy on the Appropriate Use of Telemedicine Technologies in the Practice of Medicine
supersedes the Model Guidelines for the Appropriate Use of the Internet in Medical Practice (HOD
2002). 2 The policy does not apply to the use of telemedicine when solely providing consulting services
to another physician who maintains the physician-patient relationship with the patient, the subject of the
consultation.

Model Guidelines for State Medical Boards’ Appropriate Regulation of Telemedicine Section One.
Preamble The advancements and continued development of medical and communications technology
have had a profound impact on the practice of medicine and offer opportunities for improving the
delivery and accessibility of health care, particularly in the area of telemedicine, which is the practice of
medicine using electronic communication, information technology or other means of interaction between
a licensee in one location and a patient in another location with or without an intervening healthcare
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provider.3 However, state medical boards, in fulfilling their duty to protect the public, face complex
regulatory challenges and patient safety concerns in adapting regulations and standards historically
intended for the in-person provision of medical care to new delivery models involving telemedicine
technologies, including but not limited to: 1) determining when a physician-patient relationship is
established; 2) assuring privacy of patient data; 3) guaranteeing proper evaluation and treatment of the
patient; and 4) limiting the prescribing and dispensing of certain medications. The [Name of Board]
recognizes that using telemedicine technologies in the delivery of medical services offers potential
benefits in the provision of medical care. The appropriate application of these technologies can enhance
medical care by facilitating communication with physicians and their patients or other health care
providers, including prescribing medication, obtaining laboratory results, scheduling appointments,
monitoring chronic conditions, providing health care information, and clarifying medical advice.4 These
guidelines should not be construed to alter the scope of practice of any health care provider or authorize
the delivery of health care services in a setting, or in a manner, not otherwise authorized by law. In fact,
these guidelines support a consistent standard of care and scope of practice notwithstanding the delivery
tool or business method in enabling Physician-to-Patient communications. For clarity, a physician using
telemedicine technologies in the provision of medical services to a patient (whether existing or new) must
take appropriate steps to establish the physician-patient relationship and conduct all appropriate
evaluations and history of the patient consistent with traditional standards of care for the particular patient
presentation. As such, some situations and patient presentations are appropriate for the utilization of
telemedicine technologies as a component of, or in lieu of, in-person provision of medical care, while
others are not.5 The Board has developed these guidelines to educate licensees as to the appropriate use
of telemedicine technologies in the practice of medicine. The [Name of Board] is committed to assuring
patient access to the convenience and benefits afforded by telemedicine technologies, while promoting
the responsible practice of medicine by physicians. It is the expectation of the Board that physicians who
provide medical care, electronically or otherwise, maintain the highest degree of professionalism and
should: • Place the welfare of patients first; • Maintain acceptable and appropriate standards of practice;
3 See Center for Telehealth and eHealth Law (Ctel), http://ctel.org/ (last visited Dec. 17, 2013). 4 Id. 5
See Cal. Bus. & Prof. Code § 2290.5(d).

Adhere to recognized ethical codes governing the medical profession; • Properly supervise non-physician
clinicians; and • Protect patient confidentiality. Section Two. Establishing the Physician-Patient
Relationship The health and well-being of patients depends upon a collaborative effort between the
physician and patient.6 The relationship between the physician and patient is complex and is based on the
mutual understanding of the shared responsibility for the patient’s health care. Although the Board
recognizes that it may be difficult in some circumstances to precisely define the beginning of the
physician-patient relationship, particularly when the physician and patient are in separate locations, it
tends to begin when an individual with a health-related matter seeks assistance from a physician who may
provide assistance. However, the relationship is clearly established when the physician agrees to
undertake diagnosis and treatment of the patient, and the patient agrees to be treated, whether or not there
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has been an encounter in person between the physician (or other appropriately supervised health care
practitioner) and patient. The physician-patient relationship is fundamental to the provision of acceptable
medical care. It is the expectation of the Board that physicians recognize the obligations, responsibilities,
and patient rights associated with establishing and maintaining a physician-patient relationship. A
physician is discouraged from rendering medical advice and/or care using telemedicine technologies
without (1) fully verifying and authenticating the location and, to the extent possible, identifying the
requesting patient; (2) disclosing and validating the provider’s identity and applicable credential(s); and
(3) obtaining appropriate consents from requesting patients after disclosures regarding the delivery
models and treatment methods or limitations, including any special informed consents regarding the use
of telemedicine technologies. An appropriate physician-patient relationship has not been established when
the identity of the physician may be unknown to the patient. Where appropriate, a patient must be able to
select an identified physician for telemedicine services and not be assigned to a physician at random.
Section Three. Definitions
For the purpose of these guidelines, the following definitions apply: “Telemedicine” means the practice of
medicine using electronic communications, information technology or other means between a licensee in
one location, and a patient in another location with or without an intervening healthcare provider.
Generally, telemedicine is not an audio-only, telephone conversation, e-mail/instant messaging
conversation, or fax. It typically involves the application of secure videoconferencing or store and
forward technology to provide or support healthcare delivery by replicating the interaction of a
traditional, encounter in person between a provider and a patient.7 “Telemedicine Technologies” means
technologies and devices enabling secure electronic communications and information exchange between a
licensee in one location and a patient in another location with or without an intervening healthcare
provider.
6 American Medical Association, Council on Ethical and Judicial Affairs, Fundamental Elements of the
Patient-Physician Relationship (1990), available at http://www.ama- assn.org/resources/doc/codemedical-ethics/1001a.pdf. 7 See Ctel.

Section Four. Guidelines for the Appropriate Use of Telemedicine Technologies in Medical Practice The
[Name of Board] has adopted the following guidelines for physicians utilizing telemedicine technologies
in the delivery of patient care, regardless of an existing physician-patient relationship prior to an
encounter: Licensure: A physician must be licensed, or under the jurisdiction, of the medical board of the
state where the patient is located. The practice of medicine occurs where the patient is located at the time
telemedicine technologies are used. Physicians who treat or prescribe through online services sites are
practicing medicine and must possess appropriate licensure in all jurisdictions where patients receive
care.8 Establishment of a Physician-Patient Relationship: Where an existing physician-patient
relationship is not present, a physician must take appropriate steps to establish a physician-patient
relationship consistent with the guidelines identified in Section Two, and, while each circumstance is
unique, such physician-patient relationships may be established using telemedicine technologies provided
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the standard of care is met. Evaluation and Treatment of the Patient: A documented medical evaluation
and collection of relevant clinical history commensurate with the presentation of the patient to establish
diagnoses

and

identify

underlying

conditions

and/or

contra-indications

to

the

treatment

recommended/provided must be obtained prior to providing treatment, including issuing prescriptions,
electronically or otherwise. Treatment and consultation recommendations made in an online setting,
including issuing a prescription via electronic means, will be held to the same standards of appropriate
practice as those in traditional (encounter in person) settings. Treatment, including issuing a prescription
based solely on an online questionnaire, does not constitute an acceptable standard of care. Informed
Consent: Evidence documenting appropriate patient informed consent for the use of telemedicine
technologies must be obtained and maintained. Appropriate informed consent should, as a baseline,
include the following terms:
• Identification of the patient, the physician and the physician’s credentials; • Types of transmissions
permitted using telemedicine technologies (e.g. prescription refills, appointment scheduling, patient
education, etc.); • The patient agrees that the physician determines whether or not the condition being
diagnosed and/or treated is appropriate for a telemedicine encounter; • Details on security measures taken
with the use of telemedicine technologies, such as encrypting data, password protected screen savers and
data files, or utilizing other reliable authentication techniques, as well as potential risks to privacy
notwithstanding such measures; • Hold harmless clause for information lost due to technical failures; and
• Requirement for express patient consent to forward patient-identifiable information to a third party.
8 Federation of State Medical Boards, A Model Act to Regulate the Practice of Medicine Across State
Lines (April 1996), available at http://www.fsmb.org/pdf/1996_grpol_ telemedicine.pdf.

Continuity of Care: Patients should be able to seek, with relative ease, follow-up care or information from
the physician [or physician’s designee] who conducts an encounter using telemedicine technologies.
Physicians solely providing services using telemedicine technologies with no existing physician-patient
relationship prior to the encounter must make documentation of the encounter using telemedicine
technologies easily available to the patient, and subject to the patient’s consent, any identified care
provider of the patient immediately after the encounter. Referrals for Emergency Services: An emergency
plan is required and must be provided by the physician to the patient when the care provided using
telemedicine technologies indicates that a referral to an acute care facility or ER for treatment is
necessary for the safety of the patient. The emergency plan should include a formal, written protocol
appropriate to the services being rendered via telemedicine technologies. Medical Records: The medical
record should include, if applicable, copies of all patient-related electronic communications, including
patient-physician communication, prescriptions, laboratory and test results, evaluations and consultations,
records of past care, and instructions obtained or produced in connection with the utilization of
telemedicine technologies. Informed consents obtained in connection with an encounter involving
telemedicine technologies should also be filed in the medical record. The patient record established
during the use of telemedicine technologies must be accessible and documented for both the physician
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and the patient, consistent with all established laws and regulations governing patient healthcare records.
Privacy and Security of Patient Records & Exchange of Information: Physicians should meet or exceed
applicable federal and state legal requirements of medical/health information privacy, including
compliance with the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) and state privacy,
confidentiality, security, and medical retention rules. Physicians are referred to “Standards for Privacy of
Individually Identifiable Health Information,” issued by the Department of Health and Human Services
(HHS).9 Guidance documents are available on the HHS Office for Civil Rights Web site at:
www.hhs.gov/ocr/hipaa. Written policies and procedures should be maintained at the same standard as
traditional face-to-face encounters for documentation, maintenance, and transmission of the records of the
encounter using telemedicine technologies. Such policies and procedures should address (1) privacy, (2)
health-care personnel (in addition to the physician addressee) who will process messages, (3) hours of
operation, (4) types of transactions that will be permitted electronically, (5) required patient information
to be included in the communication, such as patient name, identification number and type of transaction,
(6) archival and retrieval, and (7) quality oversight mechanisms. Policies and procedures should be
periodically evaluated for currency and be maintained in an accessible and readily available manner for
review. Sufficient privacy and security measures must be in place and documented to assure
confidentiality and integrity of patient-identifiable information. Transmissions, including patient e-mail,
prescriptions, and laboratory
9 45 C.F.R. § 160, 164 (2000).
results must be secure within existing technology (i.e. password protected, encrypted electronic
prescriptions, or other reliable authentication techniques). All patient-physician e-mail, as well as other
patient-related electronic communications, should be stored and filed in the patient’s medical record,
consistent with traditional recordkeeping policies and procedures. Disclosures and Functionality on
Online Services Making Available Telemedicine Technologies: Online services used by physicians
providing medical services using telemedicine technologies should clearly disclose: • Specific services
provided; • Contact information for physician; • Licensure and qualifications of physician(s) and
associated physicians; • Fees for services and how payment is to be made; • Financial interests, other than
fees charged, in any information, products, or services provided by a physician; • Appropriate uses and
limitations of the site, including emergency health situations; • Uses and response times for e-mails,
electronic messages and other communications transmitted via telemedicine technologies; • To whom
patient health information may be disclosed and for what purpose; • Rights of patients with respect to
patient health information; and • Information collected and any passive tracking mechanisms utilized.
Online services used by physicians providing medical services using telemedicine technologies should
provide patients a clear mechanism to: • Access, supplement and amend patient-provided personal health
information; • Provide feedback regarding the site and the quality of information and services; and •
Register complaints, including information regarding filing a complaint with the applicable state medical
and osteophatic board(s). Online services must have accurate and transparent information about the
website owner/operator, location, and contact information, including a domain name that accurately
reflects the identity. Advertising or promotion of goods or products from which the physician receives
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direct remuneration, benefits, or incentives (other than the fees for the medical care services) is
prohibited. Notwithstanding, online services may provide links to general health information sites to
enhance patient education; however, the physician should not benefit financially from providing such
links or from the services or products marketed by such links. When providing links to other sites,
physicians should be aware of the implied endorsement of the information, services or products offered
from such sites. The maintenance of preferred relationships with any pharmacy is prohibited. Physicians
shall not transmit prescriptions to a specific pharmacy, or recommend a pharmacy, in exchange for any
type of consideration or benefit form that pharmacy.
Prescribing: Telemedicine technologies, where prescribing may be contemplated, must implement
measures to uphold patient safety in the absence of traditional physical examination. Such measures
should guarantee that the identity of the patient and provider is clearly established and that detailed
documentation for the clinical evaluation and resulting prescription is both enforced and independently
kept. Measures to assure informed, accurate, and error prevention prescribing practices (e.g. integration
with e-Prescription systems) are encouraged. To further assure patient safety in the absence of physical
examination, telemedicine technologies should limit medication formularies to ones that are deemed safe
by [Name of Board]. Prescribing medications, in-person or via telemedicine, is at the professional
discretion of the physician. The indication, appropriateness, and safety considerations for each
telemedicine visit prescription must be evaluated by the physician in accordance with current standards of
practice and consequently carry the same professional accountability as prescriptions delivered during an
encounter in person. However, where such measures are upheld, and the appropriate clinical
consideration is carried out and documented, physicians may exercise their judgment and prescribe
medications as part of telemedicine encounters. Section Five. Parity of Professional and Ethical Standards
Physicians are encouraged to comply with nationally recognized health online service standards and
codes of ethics, such as those promulgated by the American Medical Association, American Osteopathic
Association, Health Ethics Initiative 2000, Health on the Net and the American Accreditation HealthCare
Commission (URAC). There should be parity of ethical and professional standards applied to all aspects
of a physician’s practice. A physician’s professional discretion as to the diagnoses, scope of care, or
treatment should not be limited or influenced by non-clinical considerations of telemedicine technologies,
and physician remuneration or treatment recommendations should not be materially based on the delivery
of patient-desired outcomes (i.e. a prescription or referral) or the utilization of telemedicine technologies.

REFERENCES American Accreditation HealthCare Commission. Health Web Site Standards. July 2001.
AMA. Council on Ethical and Judicial Affairs. Code of Medical Ethics. 2000-2001. AMA. Report of the
Council on Medical Service. Medical Care Online. 4-A-01 (June 2001). College of Physicians and
Surgeons of Alberta. Policy Statement. Physician/Patient Relationships (February 2000). Colorado Board
of Medical Examiners. Policy Statement Concerning the Physician-Patient Relationship. The Department
of Health and Human Services, HIPPA Standards for Privacy of Individually Identifiable Health
Information. August 14, 2002. FSMB. A Model Act to Regulate the Practice of Medicine Across State
Lines. April 1996. Health Ethics Initiative 2000. eHealth Code of Ethics. May 2000. Health on the Net
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ANEXO 11. Resolução Cofen nº 487/2015
Veda aos profissionais de Enfermagem o cumprimento da prescrição médica a distância e a execução da
prescrição médica fora da validade.
Imprimir
O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº
5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de
14 de fevereiro de 2012 e
CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de
1987;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a Resolução Cofen nº 225/2000 que dispõe sobre o
cumprimento da prescrição medicamentosa/terapêutica à distância e a Resolução Cofen nº 281/2003 que
dispõe sobre repetição/cumprimento da prescrição medicamentosa por profissional da saúde;
CONSIDERANDO tudo o que consta nos autos do PAD Cofen nº 853/2014;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 462ª Reunião Ordinária;
RESOLVE:
Art. 1º É vedado aos profissionais de Enfermagem o cumprimento de prescrição médica à distância
fornecida por meio de rádio, telefones fixos e/ou móveis, mensagem de SMS (short message service),
correio eletrônico, redes sociais de internet ou quaisquer outros meios onde não conste o carimbo e
assinatura do médico.
Art. 2º Fazem exceção ao artigo anterior as seguintes situações de urgência e emergência:
I – Prescrição feita por médico regulador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);
II – Prescrição feita por médico à pacientes em atendimento domiciliar;
III – Prescrição feita por médico em atendimento de telessaúde.
§ 1º É permitido somente ao Enfermeiro o recebimento da prescrição médica à distância, dentro das
exceções previstas nesta Resolução.
§ 2º O Enfermeiro que recebeu a prescrição médica à distância estará obrigado a elaborar relatório
circunstanciado, onde deve constar a situação que caracterizou urgência e emergência, as condutas
médicas prescritas e as executadas pela Enfermagem, bem como a resposta do paciente às mesmas.
§ 3º Os serviços de saúde que praticam os casos de atendimento previstos nos incisos deste artigo
deverão garantir condições técnicas apropriadas para que o atendimento médico à distância seja
transmitido, gravado, armazenado e disponibilizado quando necessário.
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§ 4º Prescrição feita pelo médico do serviço de Urgência e Emergência pré-Hospitalar fixo.
Art. 3º É vedado aos profissionais de Enfermagem a execução de prescrição médica fora da validade.
§ 1º – Para efeitos do caput deste artigo, consideram-se válidas as seguintes prescrições médicas:
I – Nos serviços hospitalares, prescrições pelo período de 24 horas;
II – Nos demais serviços, as receitas e prescrições com a indicação do tipo de medicamento,
procedimentos, doses e período de tratamento definidos pelo médico;
III – Protocolos de quimioterapia, com quantidade de doses e período de tratamento definidos pelo
médico.
Art. 4º Findada a validade da prescrição médica, os profissionais de Enfermagem poderão adotar as
seguintes providências:
I – Em caso de prescrições médicas hospitalares com mais de 24 horas ou protocolos de quimioterapia
finalizados, informar ao médico plantonista, ou médico supervisor/coordenador da clinica/unidade ou
responsável pelo corpo clínico da instituição para tomar providências cabíveis;
II – Nos serviços ambulatoriais, orientar o paciente para retornar a consulta médica;
III – Nos serviços de atendimento domiciliar, informar ao médico de sobreaviso, ou médico
supervisor/coordenador do atendimento ou responsável pelo corpo clínico da instituição para tomar
providências cabíveis.
§ 1º Em todos os casos descritos nos incisos deste artigo, os profissionais de Enfermagem deverão relatar
por escrito o fato ocorrido, bem como as providências adotadas.
§ 2º Os profissionais de Enfermagem que forem compelidos a executar prescrição médica fora da
validade deverão abster-se de fazê-la e denunciar o fato e os envolvidos ao COREN da sua jurisdição, que
deverá, na tutela do interesse público, tomar as providências cabíveis.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Resoluções Cofen nº
225/2000 e 281/2003 e demais disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 2015.
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ANEXO 12. Resolução Conselho Federal de Psicologia (CNP) nº
011/2012
RESOLUÇÃO CFP N° 011/ 2012 Regulamenta os serviços psicológicos realizados por meios
tecnológicos de comunicação a distância, o atendimento psicoterapêutico em caráter experimental e
revoga a Resolução CFP N.º 12/2005 O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas
atribuições legais previstas na Lei nº 5.766/71; CONSIDERANDO que, de acordo com o Código de Ética
Profissional da(o) psicóloga(o), é dever da(o) psicóloga(o) prestar serviços psicológicos de qualidade, em
condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios,
conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na
legislação profissional; CONSIDERANDO que, de acordo com o Código de Ética Profissional da(o)
psicóloga(o), é dever da(o) psicóloga(o) respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da
confidencialidade, a intimidade das pessoas, dos grupos ou das organizações a que tenha acesso no
exercício profissional; CONSIDERANDO o disposto no Código de Ética Profissional da(o) psicóloga(o)
sobre a realização de estudos e pesquisas no âmbito da Psicologia e as resoluções vigentes que
disponham, respectivamente, sobre critérios para divulgação, publicidade e exercício profissional da(o)
psicóloga(o), associados a práticas que não estejam de acordo com os critérios científicos estabelecidos
no campo da Psicologia e sobre a realização de pesquisas com métodos e técnicas não reconhecidas pela
Psicologia; CONSIDERANDO o princípio fundamental do Código de Ética Profissional da(o)
psicóloga(o) que determina que a(o) psicóloga(o) atuará com responsabilidade, por meio do contínuo
aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico
de conhecimento e de prática; CONSIDERANDO os encaminhamentos dos Congressos Nacionais de
Psicologia – CNPs – a respeito da necessidade de que o Sistema Conselhos de Psicologia deva continuar a
aprimorar a validação de sites que possam prestar serviços psicológicos pela internet, de acordo com a
legislação vigente, ainda que em nível de pesquisa; CONSIDERANDO a importância de atestar para a
sociedade os serviços psicológicos que possuam respaldo técnico e ético; CONSIDERANDO que os
meios tecnológicos de comunicação e informação são entendidos como sendo todas as mediações
computacionais com acesso à internet, por meio de televisão a cabo, aparelhos telefônicos, aparelhos
conjugados ou híbridos, ou qualquer outro modo de interação que possa vir a ser implementado;
CONSIDERANDO a decisão deste Plenário em 15 de junho de 2012; RESOLVE: CAPÍTULO I- DOS
SERVIÇOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS POR MEIOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICAÇÃO
A DISTÂNCIA Art. 1o . São reconhecidos os seguintes serviços psicológicos realizados por meios
tecnológicos de comunicação a distância desde que pontuais, informativos, focados no tema proposto e
que não firam o disposto no Código de Ética Profissional da(o) psicóloga(o) e esta Resolução: I. As
Orientações Psicológicas de diferentes tipos, entendendo-se por orientação o atendimento realizado em
até 20 encontros ou contatos virtuais, síncronos ou assíncronos; II. Os processos prévios de Seleção de
Pessoal; III. A Aplicação de Testes devidamente regulamentados por resolução pertinente; IV. A
Supervisão do trabalho de psicólogos, realizada de forma eventual ou complementar ao processo de sua
formação profissional presencial; V. O Atendimento Eventual de clientes em trânsito e/ou de clientes que
momentaneamente se encontrem impossibilitados de comparecer ao atendimento presencial. Parágrafo
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Único: Em quaisquer modalidades destes serviços a(o) psicóloga(o) está obrigada(o) a especificar quais
são os recursos tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das informações e esclarecer o cliente sobre
isso. Art. 2º. Quando os serviços psicológicos referentes à presente resolução forem prestados
regularmente pelo profissional, este está obrigado à realização de cadastramento desses serviços no
Conselho Regional de Psicologia no qual está inscrito. Para realizar este cadastro o profissional deverá
manter site exclusivo para a oferta dos serviços psicológicos na internet com registro de domínio próprio
mantido no Brasil e de acordo com a legislação brasileira para este fim. Obriga-se, no site, a: I.
Especificar o nome e o número do registro da(o) psicóloga(o) Responsável Técnica(o) pelo atendimento
oferecido, bem como de todos os psicólogos que forem prestar serviço por meio do site; II. Informar o
número máximo de sessões permitidas de acordo com esta resolução; III. Manter links na página principal
para: o Código de Ética Profissional da(o) psicóloga(o); esta resolução; o site do Conselho Regional de
Psicologia no qual a(o) psicóloga(o) está inscrita(o); o site do Conselho Federal de Psicologia no qual
consta o cadastro do site. Art. 3°. O site a ser cadastrado não poderá conter links para nenhum outro site,
exceto os links referidos nesta resolução. Art. 4°. O atendimento às crianças, adolescentes e interditos
realizados por meios tecnológicos de comunicação a distância deverá obedecer aos critérios do Estatuto
da Criança e do Adolescente, ao Código de Ética da(o) psicóloga(o) e aos dispositivos legais cabíveis.
Art. 5°. A permissão de funcionamento do site mediante cadastro terá a duração de 3 (três) anos
renováveis por igual período, entretanto, a(o) psicóloga(o) está obrigada(o) a comunicar ao seu Conselho
Regional sempre que houver qualquer alteração de conteúdo no site que oferece os serviços. Art. 6°. A
partir do recebimento da solicitação de um cadastro, o Conselho Regional de Psicologia terá 60 dias para
proceder à análise do processo e emitir parecer sobre o mesmo. Parágrafo Único: Após a comunicação ao
requerente sobre a decisão da Plenária do Conselho Regional de Psicologia, aquele poderá apresentar
recurso ao Conselho Federal de Psicologia no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão do
parecer no sistema de cadastramento específico para análise dos sites. Art. 7°. Caso o Sistema Conselhos
de Psicologia identifique, a qualquer tempo, irregularidades na atuação profissional ou no site que firam o
disposto nesta Resolução, no Código de Ética Profissional da(o) psicóloga(o) e na legislação profissional
vigente, o profissional responsável pelo site será notificado e orientado quanto às adequações a serem
realizadas. A(o) psicóloga(o) deverá dar conhecimento ao seu Conselho Regional das adequações
atendidas, no prazo estabelecido pelo Conselho Regional. Se as modificações solicitadas não forem
realizadas e devidamente comunicadas ao CRP, a(o) psicóloga(o) perderá o cadastro do site. Art. 8°. Será
considerada falta ética, conforme o disposto no Código de Ética Profissional da(o) psicóloga(o), o
profissional que mantiver serviços psicológicos regulares por meios tecnológicos de comunicação a
distância, sem o cadastramento do site no Conselho Regional de Psicologia. CAPÍTULO II - DO
ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO EM CARÁTER EXPERIMENTAL REALIZADO POR
MEIOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICAÇÃO A DISTÂNCIA Art. 9°. O Atendimento
Psicoterapêutico realizado por meios tecnológicos de comunicação a distância pode ser utilizado em
caráter exclusivamente experimental, desde que sejam garantidas as seguintes condições: I - Apresentar
certificado de aprovação do protocolo em Comitê de Ética em Pesquisa, conforme os critérios do
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Sáude. II – Respeitar o Código de Ética Profissional da(o)
psicóloga(o); III– É vedado ao participante pesquisado, individual ou coletivamente, receber qualquer
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forma de remuneração ou pagamento; IV- A(o) psicóloga(o) deve se comprometer a especificar quais são
os recursos tecnológicos utilizados no seu trabalho e buscar garantir o sigilo das informações; V - As
informações acima citadas deverão constar de forma visível e com fácil acesso no site que realiza a
pesquisa. Parágrafo Único: Nos casos de atendimentos psicoterapêuticos em caráter experimental, o
número de sessões corresponderá ao que estiver estabelecido no protocolo aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa. Art. 10. O reconhecimento da validade dos resultados das pesquisas em atendimento
psicoterapêutico realizadas por meios tecnológicos de comunicação a distância depende da ampla
divulgação dos resultados e do reconhecimento da comunidade científica e não apenas da conclusão de
pesquisas isoladas. Art. 11. As disposições constantes na presente Resolução são válidas para todas as
formas de atendimentos psicoterapêuticos realizados por meios tecnológicos de comunicação a distância,
independentemente de sua nomenclatura, como psicoterapia pela Internet, ou quaisquer outros termos que
designem abordagem psicoterapêutica online, pela Internet, já existentes ou que venham a ser utilizadas.
Art. 12. As pesquisas sobre atendimentos psicoterapêuticos realizadas por meios tecnológicos de
comunicação a distância deverão seguir os mesmos procedimentos de cadastramento dos demais serviços
regulamentados nesta resolução. Art. 13. Orientações sobre o processo de cadastramento dos sites
constam no Anexo I desta Resolução, no Manual Sobre o Cadastramento de Sites. Parágrafo Único – O
Anexo de que trata o caput deste Artigo é parte integrante desta Resolução. Art. 14. Ficam revogadas as
disposições em contrário, em especial a Resolução CFP n.° 012/2005. Art. 15. Esta Resolução entra em
vigor 180 dias após a data de sua publicação. Brasília (DF), 21 de junho de 2012. HUMBERTO COTA
VERONA Conselheiro-Presidente
ANEXO 1 DA RESOLUÇÃO CFP N° XXX/XX MANUAL SOBRE O CADASTRAMENTO DE SITES
O presente manual tem o objetivo de orientar a(o) psicóloga(o) na construção dos sites que prestam
serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos de comunicação a distância ou psicoterapia
online em caráter experimental. Da mesma forma, deve nortear os Conselhos Regionais no processo de
cadastramento desses sites. Este manual compreende os seguintes itens: I – Do processo de
Cadastramento dos Sites II – Dos Sites I – DO PROCESSO DE CADASTRAMENTO DOS SITES: Os
Conselhos Regionais de Psicologia analisarão os sites que prestam serviços psicológicos realizados por
meios tecnológicos de comunicação a distância e atendimentos psicoterapêuticos em caráter
experimental, bem como apresentarão sugestões para o aprimoramento dos procedimentos e critérios
envolvidos nessa tarefa, subsidiando as decisões do seu Plenário a respeito da matéria. As solicitações de
cadastramento de sites seguirão as seguintes etapas, cujo procedimento se descreve abaixo: 1 - Recepção:
Consiste no preenchimento do protocolo no sistema de cadastramento específico para análise dos sites e
encaminhamento para o Conselho Regional de Psicologia em que a(o) psicóloga(o) é inscrita(o). A partir
do recebimento da solicitação de um cadastro o Conselho Regional de Psicologia terá 60 dias para
proceder à análise do processo e emitir parecer sobre o mesmo. O procedimento de cadastro do site será
gratuito. 2 – Avaliação do Conselho Regional de Psicologia- CRP: Consiste na verificação do Conselho
Regional de Psicologia quanto à inscrição da(o) psicóloga(o), se está ativa e sem processo ético
(transitado em julgado) que caracterize impedimento do exercício da profissão e na verificação técnica do
cumprimento das condições contidas nesta Resolução. A avaliação poderá ser favorável, quando, por
decisão do plenário do Conselho Regional de Psicologia, o site for considerado em condições de
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funcionamento; desfavorável, quando, por decisão do plenário do Conselho Regional de Psicologia, a
análise indicar que o site não apresenta as condições para oferecer os serviços psicológicos. No último
caso, o parecer deverá apresentar as razões, bem como as orientações para a adequação do site. Ou poderá
ser não se aplica quando a natureza dos serviços oferecidos não se enquadrar no escopo desta Resolução.
3 – Ajustes no site: Em caso de necessidade de alterações no site, durante o processo de avaliação do
Conselho Regional de Psicologia, este concederá 20 (vinte) dias à(ao) psicólogo(a) para fazer as
regularizações. Atendidas as adequações no site, o(a) psicólogo(a) se obriga a dar conhecimento ao seu
Conselho Regional de Psicologia, para que o processo continue. Se não houver manifestação da(o)
psicóloga(o) nesse prazo, o processo de cadastramento receberá avaliação desfavorável. 4 - Recurso:
Após a comunicação ao requerente sobre a decisão da Plenária do Conselho Regional de Psicologia,
aquele poderá apresentar recurso ao Conselho Federal de Psicologia até 30 (trinta) dias, a contar da data
da emissão do parecer do CRP no sistema de cadastramento específico para análise dos sites. O Conselho
Federal de Psicologia emitirá novo parecer em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do
recurso no sistema de cadastramento específico para análise dos sites. 5 - Avaliação do recurso: No caso
de recurso, será considerado site com permissão de funcionamento mediante cadastro aquele que receber
parecer favorável pelo Conselho Federal de Psicologia. A avaliação desfavorável prevalece quando for
negado provimento ao recurso apresentado. Os sites que receberam avaliação final desfavorável por não
atenderem aos parâmetros de avaliação poderão, após alterados, ser reapresentados a qualquer tempo ao
Conselho Regional de Psicologia. Estes sites deverão iniciar um novo processo de cadastramento. A
permissão de funcionamento mediante cadastro deverá ser renovada a cada 3 (três) anos no Conselho
Regional de Psicologia; poderá ser solicitada a partir de 3 (três) meses antes da data de validade do
cadastro do site expirar. Durante a fase de avaliação inicial e/ou de recadastramento, quando este ocorrer
após o vencimento da validade do cadastro do site, os(as) psicólogos(as) não poderão prestar os serviços
psicológicos oferecidos no site. Os(as) psicólogos(as) que estão com a solicitação do cadastro de sites em
análise e desejam cancelar o processo de avaliação ou aqueles já possuem o site cadastrado e desistiram
de oferecer os serviços psicológicos, deverão solicitar o cancelamento do processo ou do cadastro no
sistema de cadastramento específico para análise dos sites. O Conselho Regional de Psicologia analisará o
pedido e o autorizará no sistema. Os sites pessoais, profissionais, institucionais que sejam somente de
divulgações de serviços presenciais não necessitam de cadastramento. II- DOS SITES: Após a aprovação
do cadastro do site, o Conselho Federal de Psicologia enviará um script a ser incluído no código fonte do
site que oferece exclusivamente os serviços psicológicos descritos nessa Resolução. É recomendável que
as seguintes informações constem no site a ser cadastrado: 1- Descrição clara dos serviços que serão
realizados por meio tecnológico de comunicação a distância; 2- Público alvo; 3- Contatos do(s)
psicólogo(s): e-mail e telefone Não serão cadastrado sites sem domínio próprio ou que produzam
conteúdos não categorizados (formato de blogs, por exemplo). O Conselho Federal de Psicologia
disponibilizará sistema de cadastramento específico para análise dos sites e a lista de sites com permissão
de funcionamento aprovada mediante cadastro e outras informações pertinentes ao público em geral.
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ANEXO 13. Resolução Conselho Federal de Psicologia (CNP) nº
011/2018
Regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação e da
comunicação e revoga a Resolução CFP N.º 11/2012. O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no
uso de suas atribuições legais previstas na Lei nº 5.766/71, regulamentadas pelo Decreto nº 79.822/77;
CONSIDERANDO que é dever da psicóloga e do psicólogo prestarem serviços psicológicos de
qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando
princípios, conhecimentos e técnicas fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação
profissional, bem como nas demais disposições do Código de Ética Profissional e legislações correlatas;
CONSIDERANDO que os meios tecnológicos de informação e comunicação são entendidos como sendo
todas as mediações informacionais e comunicavas com acesso à Internet, por meio de televisão, aparelhos
telefônicos, aparelhos conjugados ou híbridos, websites, aplicativos, plataformas digitais ou qualquer
outro modo de interação que possa vir a ser implementado e que atenda ao objeto desta Resolução;
CONSIDERANDO as especificidades condas nas legislações que versam sobre o atendimento de crianças
e adolescentes, do atendimento em situações de urgências e emergências, do atendimento em situações de
emergências e desastres e as legislações que dizem respeito aos atendimentos de pessoas em situação de
violação de direitos; CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 12.965/14, que estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil ou legislação que venha a substituir;
CONSIDERANDO a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO/2002, do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), no que se refere às atribuições da psicóloga e do psicólogo. CONSIDERANDO a
necessidade e a oportunidade de estabelecer critérios sobre a matéria em questão; CONSIDERANDO a
deliberação da Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças em reunião realizada em 17 de
dezembro de 2017; CONSIDERANDO a decisão deste Plenário em 26 e 27 de janeiro de 2018;
RESOLVE: Art. 1º - Regulamentar a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de
tecnologias da informação e da comunicação. Art. 2º - São autorizadas a prestação dos seguintes serviços
psicológicos realizados por meios tecnológicos da informação e comunicação, desde que não firam as
disposições do Código de Ética Profissional da psicóloga e do psicólogo a esta Resolução: I. As consultas
e/ou atendimentos psicológicos de diferentes tipos de maneira síncrona ou assíncrona; II. Os processos de
Seleção de Pessoal; III. Utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por
resolução permanente, 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. A supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogas e psicólogos nos mais diversos
contextos de atuação. § 1º. - Entende-se por consulta e/ou atendimentos psicológicos o conjunto sistêmico
de procedimentos, por meio da utilização de métodos e técnicas psicológicas do qual se presta um serviço
nas diferentes áreas de atuação da Psicologia com vistas à avaliação, orientação e/ou intervenção em
processos individuais e grupais. § 2º - Em quaisquer modalidades desses serviços, a psicóloga e o
psicólogo estarão obrigada(os) a especificarem quais são os recursos tecnológicos utilizados para garantir
o sigilo das informações e esclarecer o cliente sobre isso. Art. 3º - A prestação de serviços psicológicos
referentes a esta Resolução está condicionada à realização de um cadastro prévio junto ao Conselho
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Regional de Psicologia e sua autorização. § 1º. - Os critérios de autorização serão disciplinados pelos
Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs), considerando os fatores éticos, técnicos e administrativos
sobre a adequabilidade do serviço. § 2º. - O profissional deverá manter o cadastro atualizado anualmente
sob pena de o cadastro ser considerado irregular, podendo a autorização da prestação do serviço ser
suspensa. Art. 4°. O profissional que manter serviços psicológicos por meios tecnológicos de
comunicação à distância, sem o cadastramento no Conselho Regional de Psicologia, cometerá falta
disciplinar. Art. 5°. - O atendimento de crianças e adolescentes ocorrerá na forma desta Resolução, com o
consentimento expresso de ao menos um dos responsáveis legais e mediante avaliação de viabilidade
técnica por parte da psicóloga e do psicólogo para a realização desse tipo de serviço. Art. 6°. - O
atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência pelos meios de tecnologia e
informação previstos nesta Resolução é inadequado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser
executado por profissionais e equipes de forma presencial. Parágrafo único. - O atendimento psicológico
citado neste artigo poderá ocorrer pelos meios de tecnologia e informação previstos nesta Resolução, de
forma a fornecer suporte técnico às equipes presenciais de atendimento e respeitando a legislação em
vigência. Art. 7°. - O atendimento de pessoas e grupos em situação de emergência e desastres pelos meios
de tecnologia e informação previstos nesta Resolução é vedado, devendo a prestação desse tipo de serviço
ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Art. 8°. - É vedado o atendimento de
pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência, pelos meios de tecnologia e
informação previstos nesta Resolução, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por
profissionais e equipes de forma presencial. Art. 9°. - A prestação de serviços psicológicos, por meio de
tecnologias de informação e comunicação, deverá respeitar as especificidades e adequação dos métodos e
instrumentos utilizados em relação às pessoas com deficiência na forma da legislação vigente. Art. 10°. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução CFP n.º 011/2012. Art. 11°. - Esta
Resolução entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Documento assinado eletronicamente
por Rogério Giannini, Conselheiro Presidente, em 11/05/2018, às 12:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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ANEXO 14. Resolução ANVISA boas práticas farmacêuticas RDC nº
44/2009
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009 ##TEX
Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e
da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá
outras providências. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº
3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de
2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Consulta Pública n.º 69, de 11 de julho de 2007,
publicada no Diário Oficial da União nº 134, de 13 de julho de 2007, seção 1, pág. 86, em reunião
realizada em 14 de julho de 2009, resolve:
Subseção I Da solicitação remota para dispensação de medicamentos Art. 52. Somente farmácias e
drogarias abertas ao público, com farmacêutico responsável presente durante todo o horário de
funcionamento, podem realizar a dispensação de medicamentos solicitados por meio remoto, como
telefone, fac-símile (fax) e internet. §1º É imprescindível a apresentação e a avaliação da receita pelo
farmacêutico para a dispensação de medicamentos sujeitos à prescrição, solicitados por meio remoto. §2º
É vedada a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial solicitados por meio remoto.
§3º O local onde se encontram armazenados os estoques de medicamentos para dispensação solicitada por
meio remoto deverá necessariamente ser uma farmácia ou drogaria aberta ao público nos termos da
legislação vigente. Art. 53. O pedido pela internet deve ser feito por meio do sítio eletrônico do
estabelecimento ou da respectiva rede de farmácia ou drogaria. §1º O sítio eletrônico deve utilizar apenas
o domínio “.com.br”, e deve conter, na página principal, os seguintes dados e informações: I – razão
social e nome fantasia da farmácia ou drogaria responsável pela dispensação, CNPJ, endereço geográfico
completo, horário de funcionamento e telefone; II - nome e número de inscrição no Conselho do
Farmacêutico Responsável Técnico; III - Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou
Municipal de Vigilância Sanitária, segundo legislação vigente; IV – Autorização de Funcionamento de
Empresa (AFE) expedida pela Anvisa; V – Autorização Especial de Funcionamento (AE) para farmácias,
quando aplicável; e VI – link direto para informações sobre: a) nome e número de inscrição no Conselho
do Farmacêutico, no momento do atendimento; b) mensagens de alerta e recomendações sanitárias
determinadas pela Anvisa; c) condição de que os medicamentos sob prescrição só serão dispensados
mediante a apresentação da receita e o meio pelo qual deve ser apresentada ao estabelecimento (facsímile; e-mail ou outros). §2º É vedada a oferta de medicamentos na internet em sítio eletrônico que não
pertença a farmácias ou drogarias autorizadas e licenciadas pelos órgãos de vigilância sanitária
competentes. Art. 54. É vedada a utilização de imagens, propaganda, publicidade e promoção de
medicamentos de venda sob prescrição médica em qualquer parte do sítio eletrônico. §1º A divulgação
dos preços dos medicamentos disponíveis para compra na farmácia ou drogaria deve ser feita por meio de
listas nas quais devem constar somente: I – o nome comercial do produto; II – o(s) princípio(s) ativo(s),
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conforme Denominação Comum Brasileira; III – a apresentação do medicamento, incluindo a
concentração, forma farmacêutica e a quantidade; IV – o número de registro na Anvisa; V – o nome do
detentor do registro; e VI – o preço do medicamento. §2º As listas de preços não poderão utilizar
designações, símbolos, figuras, imagens, desenhos, marcas figurativas ou mistas, slogans e quaisquer
argumentos de cunho publicitário em relação aos medicamentos. §3º As propagandas de medicamentos
isentos de prescrição e as propagandas e materiais que divulgam descontos de preços devem atender
integralmente ao disposto na legislação específica. §4º As frases de advertências exigidas para os
medicamentos isentos de prescrição devem ser apresentadas em destaque, conforme legislação específica.
Art. 55. As farmácias e drogarias que realizarem a dispensação de medicamentos solicitados por meio da
internet devem informar o endereço do seu sítio eletrônico na Autorização de Funcionamento (AFE)
expedida pela Anvisa. Art. 56. O transporte do medicamento para dispensação solicitada por meio remoto
é responsabilidade do estabelecimento farmacêutico e deve assegurar condições que preservem a
integridade e qualidade do produto, respeitando as restrições de temperatura e umidade descritas na
embalagem do medicamento pelo detentor do registro, além de atender as Boas Práticas de Transporte
previstas na legislação específica. §1º Os produtos termossensíveis devem ser transportados em
embalagens especiais que mantenham temperatura compatível com sua conservação. §2º Os
medicamentos não devem ser transportados juntamente com produtos ou substâncias que possam afetar
suas características de qualidade, segurança e eficácia. §3º O estabelecimento deve manter Procedimentos
Operacionais Padrão (POPs) contendo as condições para o transporte e criar mecanismos que garantam a
sua inclusão na rotina de trabalho de maneira sistemática. §4º No caso de terceirização do serviço de
transporte, este deve ser feito por empresa devidamente regularizada conforme a legislação vigente. Art.
57. É permitida às farmácias e drogarias a entrega de medicamentos por via postal desde que atendidas as
condições sanitárias que assegurem a integridade e a qualidade dos produtos, conforme legislação
vigente. Art. 58. O estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao usuário o direito à informação e
orientação quanto ao uso de medicamentos solicitados por meio remoto. §1º Para os fins deste artigo,
deve ser garantido aos usuários meios para comunicação direta e imediata com o Farmacêutico
Responsável Técnico, ou seu substituto, presente no estabelecimento. §2º Junto ao medicamento
solicitado deve ser entregue cartão, ou material impresso equivalente, com o nome do farmacêutico,
telefone e endereço do estabelecimento, contendo recomendação ao usuário para que entre em contato
com o farmacêutico em caso de dúvidas ou para receber orientações relativas ao uso do medicamento. §3
O cartão ou material descrito no parágrafo anterior não poderá utilizar designações, símbolos, figuras,
imagens, marcas figurativas ou mistas, slogans e quaisquer argumentos de cunho publicitário em relação
a medicamentos. Art. 59. É responsabilidade do estabelecimento farmacêutico detentor do sítio
eletrônico, ou da respectiva rede de farmácia ou drogaria, quando for o caso, assegurar a
confidencialidade dos dados, a privacidade do usuário e a garantia de que acessos indevidos ou não
autorizados a estes dados sejam evitados e que seu sigilo seja garantido. Parágrafo único. Os dados dos
usuários não podem ser utilizados para qualquer forma de promoção, publicidade, propaganda ou outra
forma de indução de consumo de medicamentos.
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ANEXO 15. Parecer CFM nº 14/2017
PROCESSO CONSULTA CFM nº 50/ 2016–PARECER CFM nº14/2017 INTERESSADO:Dr. P.S.R.A,
Sociedade Brasileira de Citopatologia, Dra. M.N.D.S.B. ASSUNTO: Uso do WhatsApp em ambiente
hospitalar RELATOR: Cons. Emmanuel Fortes S. Cavalcanti
EMENTA:É permitido o uso do Whatsapp e plataformas similares para comunicação entre
médicos e seus pacientes, bem como entre médicos e médicos, em caráter privativo, para enviar dados
ou tirar dúvidas, bem como em grupos fechados de especialistas ou do corpo clínico de uma
instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas as informações passadas tem absoluto caráter
confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular
em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos.
A CONSULTA
Tendo em vista inúmeras consultas em relação ao uso do aplicativo WhatsApp, o CFM elaborou este
parecer.
DO PARECER Nossa

coordenação

jurídica, em

análise

desse

fato, conclui,

depois

de

sedimentada exposição que:
II – DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Cojur opina da seguinte forma:
a) Do ponto de vista jurídico, visando promover uma interpretação sistemática das normas
constitucionais, legais e administrativas que regem a medicina brasileira, em especial nos termos do
art. 5º, incisos XIII e XIV, da Constituição da República, da lei nº 3.268/1957, do Código de Ética
Médica, bem como o inafastável sigilo da relação médico-paciente, cremos que a utilização, no
contexto da medicina,dos novos métodos e recursos tecnológicos é medida irreversível e que
encontra amparo no atual cenário de evolução das relações humanas, já que, como dito, traz
incontáveis benefícios ao mister do profissional médico na busca do melhor diagnóstico e do
posterior prognóstico dos pacientes e de suas enfermidade; b) Nesse contexto, o uso do aplicativo
“WhatsApp”,

e

outros

congêneres,

é

possível

para

formação

de

exclusivamente por profissionais médicos, visando realizar discussões de

grupos

casos

formados

médicos

que

demandem a intervenção das diversas especialidades médicas;c) Todavia, como tais assuntos
são cobertos por sigilo, tais grupos devem

ser

formados

exclusivamente

por

médicos

devidamente registrados nos Conselhos de Medicina, caracterizando indevida violação de sigilo
a abertura de tais discussões a pessoas que não se enquadrem em tal condição;d) Por outro lado, com
base no art. 75 do Código de Ética Médica as discussões
casos

clínicos

identificáveis,

exibir

pacientes

jamais
ou

poderão
seus

fazer

retratos

referência
em

a

anúncios

profissionais, ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo
com autorização do paciente;e) Registre-se, ainda, que os profissionais médicos que participam de tais
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grupos

são

pessoalmente

responsáveis

pelas

informações,

opiniões, palavras e mídias que

disponibilizem em suas discussões, as quais, certamente, devem se ater aos limites da moral e da
ética médica; Por fim, diante da importância que recai sobre a matéria, recomenda-se que o Conselho
Federal de Medicina edite resolução ou outra modalidade de ato normativo que busque regulamentar
a utilização de tais grupos de discussão por meio de aplicativos, medida que certamente
contribuirá para fortalecer a segurança jurídica e a eficiência das relações médicas.Este é o
parecer, S.M.J
O Parecer Cojurdeixa clara a legalidade e inevitabilidade da incorporação de novas tecnologias nas
comunicações entre médicos e, entre estes e seus pacientes.O

disposto

nas Resoluções

CFM

nº1.974/2011 e 2.126/2016 atacam formas de comunicação deletérias àprática médica como o
sensacionalismo, a autopromoção e etc. visando proteger a medicina dos que dela poderiam abusar
com o intuito de angariar clientela e, com tal atitude, macular sua imagem já tão fragilizada diante
de tantos ataques à sua prática ética e segura.Os dispositivos escritos em nossas resoluções autorizam
o uso correto dos aplicativos tanto quanto de qualquer outro meio de comunicação, desde que privativo
e restrito a médicos e, entre estes e seus pacientes, senão vejamos: Antes das mídias digitais, a
comunicação escrita, desde os bilhetes, passando pelas cartas e alcançando os telegramas, serviam
para a troca de informações entre as pessoas e, naturalmente, entre médicos e seus pacientes, e entre
estes e seus pares. Muitos escritos resgatados compõem atualmente o acervo da história da
medicina, vários tão revolucionários nos aspectos científicos que trouxeram lúmen a descobertas ou
possibilitaram estudos para aprofundar teses que mais tarde foram validadas por notórios
pesquisadores. Um desses exemplos está na obra do pai da psicanálise, o neurologista Sigmund
Freud. Portanto, as trocas de informações não podem ser tratadas como deletérias, a não ser que
impliquem em dano ao que se postula como correto, ético e científico A tecnologia continuou dando
saltos

qualitativos

com o advento da telefonia, que encurtou distâncias e possibilitou comunicações

instantâneas entre pessoas e como tal alcançou o médico e a medicina. Pacientes e médicos
passaram a ter um instrumento de aproximação que permitiu orientações emergenciais e passagem de
dados via verbal, dando ensejo aos médicos fornecer orientações seguras e salvadoras, quer a pacientes e
seus familiares, quer a outros médicos ou equipes institucionais. Com o telefone veio o fax,

que

permitiua remessa de documentos fac-símile, outra revolução, porque foi possível passar dados
quase que em tempo real, também incorporado à prática médica com rapidez e segurança. O advento das
transmissões por rádio ampliou a abrangência das ações, expandindo as intervenções spara fronteiras
que antes sofriam os limites físicos da ausência das infraestruturas baseadas em cabos e fios. Os
dados continuaram sendo transmitidos, com cada vez mais velocidade. Chega então a era televisiva,
que

incrementa

as comunicações com

a transmissão de imagens e áudios. Daí para a rede

mundial de computadores tivemos um salto formidável. A Internet é apenas mais uma etapa nessa
constante evolução dos seres humanos para encurtar distâncias e permitir que interajam em tempo
real.As mídias sociais se inserem nesse contexto evolutivo, e tem mais aspectos benéficos que
maléficos quando aplicados dentro de rigorosos critérios de controle.O que estamos regulando não diz
respeito a esse uso saudável dos meios de comunicação, mas o abuso, a violação de regras que
comprometa a segurança da assistência, do sigilo, ou as de cunho personalíssimo para obter
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ganho pessoal, como por exemplo, a proibição imposta à divulgação dos autorretratos (selfies)
durante atividade

médica

(consultas ou

procedimentos

clínicos

ou

cirúrgicos),

bem

como

imagens do antes e depois. Está claro que o médico pode receber mensagens no WhatsApp e
responder, como sempre o fez, atendendo telefonemas de pais aflitos com seu pequeno filho cuja
febre não baixava e precisava ouvir seu pediatra com as orientações seguras e tranquilizadoras.
Todos os regramentos dizem respeito a não substituir as consultas presenciais e aquelas

para

complementação diagnóstica ou evolutiva a critério do médico pela troca de informações à
distância. Desde 1942, com o Decreto-Lei nº 4113 há uma expressa proibição a tal prática. Nesse
instrumento legal há uma antecipação a novos métodos, ao dizer que a proibição se estende a
qualquer meio que venha a ser descoberto a posteriori. Portanto, e lastreado no parecer de nossa
consultoria jurídica (Cojur), podemos assegurar que a troca de informações entre pacientes e
médicos, quando se tratar de pessoas já recebendo assistência, é permitida para elucidar dúvidas, tratar
de aspectos evolutivos e passar orientações ou intervenções de caráter emergencial. Se relevante, deve
orientar o paciente a comparecer ao consultório e registrar em prontuário ou ficha clínica, no primeiro
momento em que o médico tiver acesso ao mesmo. Do mesmo modo deve funcionar entre médicos.
Ainda nos dias atuais os médicos trocam informações e ideias sobre seus pacientes com colegas experts,
mais velhos, ou antigos professores por quem devotam respeito e consideração. Um desses exemplos
são as reuniões clínicas nos Centros de Estudos em hospitais e clínicas, hoje relativamente em
desuso, mas ainda presentes em instituições tradicionais, que valorizam as trocas presenciais, e nunca
se questionou se essa troca entre pares, entre colegas de uma mesma instituição ou especialidade
era lesiva ao paciente ou ao sigilo. Do mesmo modo como o telefone e o fax, a telemedicina
possibilitou tais trocas e não sofreu qualquer ataque, exceto para o que está regulado para evitar
os excessos. O WhatsApp ou

seus

assemelhados

são um

instrumento

de

comunicação

extraordinário. Conjuga em sua plataforma as trocas verbais, gravadas ou telefonadas com
imagem ou não, registros digitais de imagens quer de pessoas, quer de documentos e a
troca de mensagens escritas, como se fazia com bilhetes, cartas ou telegramas. Claro que pode ser
utilizado tanto para trocas individuais, como em grupo, desde que respeitadas às regras impostas por
nossos instrumentos normativos que tratam do sigilo e da proibição de ter pessoas alheias à medicina
compondo grupos de discussão de casos onde se abordam formas de diagnosticar e da aplicação de
condutas terapêuticas. Quando
paciente, ressalta-se

a

for

necessário

obrigatoriedade

em

utilizar
obedecer

imagens
ao

que

disposto

possam
na

identificar

o

Resolução CFM

nº

1.974/2011, exceto nas situações de urgência e emergência. Para evitar demandas relacionadas à quebra
de sigilo e a segurança das informações é preciso deixar claro que os assuntos médicos sigilosos
não podem ser compartilhados em grupos de amigos, mesmo que composto apenas por médicos,
em virtude de seu aspecto recreativo e informal, não estando esses grupos comprometidos com a
garantia do sigilo requerido para troca de informações de caráter científico ou clínico. Portanto, a
comunicação entre médicos e destes com seus pacientes devem se dar nos termos da lei, dos
normativos exarados pelo CFM/CRMs e nesse parecer.
DA CONCLUSÃO O WhatsApp e plataformas similares podem ser usados para comunicação entre
médicos e seus pacientes, bem como entre médicos e médicos em caráter privativo para enviar dados ou
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tirar dúvidas com colegas, bem como em grupos fechados de especialistas ou do corpo clínico de
uma instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas

as

informações

passadas

tem

absoluto

caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem
circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos, ressaltando a vedação
explícita em substituir as consultas presenciais e aquelas para complementação diagnóstica ou
evolutiva a critério do médico por quaisquer das plataformas existentes ou que venham a existir. Este é o
parecer, S. M. J. Brasília, DF, 27 de abril de 2017.
EMMANUEL FORTES S. CAVALCANTI Conselheiro relator

.
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ANEXO 16. Resolução Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) nº
427/2013
"Dispõe sobre a regulamentação da Telessaúde em Fonoaudiologia e dá outras providências." O Conselho
Federal de Fonoaudiologia no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei
n. 6.965, de 9 de dezembro de 1981 e pelo Decreto n. 87.218, de 31 de maio de 1982; Considerando que a
Lei n. 6.965/1981 e o decreto n. 87.218/1982 determinam a competência dos Conselhos de
Fonoaudiologia na orientação e fiscalização do exercício profissional da Fonoaudiologia; Considerando o
Código de Ética da Fonoaudiologia; Considerando a Portaria do Ministério da Saúde n. 2.546 de 27 de
outubro de 2011, que redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado
Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes; Considerando que a Telessaúde é a prestação do serviço de
saúde à distancia por meio de tecnologia de informação e de comunicação, podendo ocorrer no setor
público e privado; Considerando a abrangência deste tipo de atendimento; Considerando que a atenção
fonoaudiológica é voltada para o indivíduo e a coletividade, sua saúde integral, promoção, prevenção,
diagnóstico e tratamento dos distúrbios da comunicação oral, escrita, voz, audição e funções orofaciais,
objetivando o seu bem-estar, com segurança e responsabilidade; Considerando o constante
desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação que facilitam o intercâmbio de
informações entre fonoaudiólogos, outros profissionais de saúde e os usuários; Considerando as
definições contidas no glossário da rede Telessaúde Brasil, descritas no portal telessaudebrasil.org.br do
Ministério da Saúde; Considerando que a Telessaúde em Fonoaudiologia deve contribuir para favorecer a
qualidade da relação coletiva e individual entre o fonoaudiólogo, os profissionais de saúde e educação e
os usuários; Considerando os estudos realizados pelo grupo de trabalho criado pelo CFFa para tratar de
Telessaúde em Fonoaudiologia; Considerando a decisão do Plenário do CFFa durante a 1ª reunião da 128ª
Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 1º de março de 2013, R E S O L V E : Art. 1º Define-se
Telessaúde em Fonoaudiologia como o exercício da profissão por meio do uso de tecnologias de
informação e comunicação, com as quais se poderá prestar serviços em saúde como teleconsultoria,
segunda opinião formativa, teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento e teleducação, visando o
aumento da qualidade, equidade e da eficiência dos serviços e da educação profissional, prestados por
esses meios. Art. 2º Os serviços prestados por meio da Telessaúde em Fonoaudiologia deverão respeitar a
infraestrutura tecnológica física, recursos humanos e materiais adequados, assim como obedecer às
normas técnicas de guarda, manuseio e transmissão de dados, garantindo confidencialidade, privacidade e
sigilo profissional. Art. 3º O fonoaudiólogo que presta serviço em telessaúde deve realizar procedimentos
que garantam a mesma eficácia, efetividade e equivalência do atendimento e do ensino presencial. Art. 4º
O fonoaudiólogo é sempre o responsável técnico e legal pelos resultados advindos de sua intervenção,
inclusive na presença de facilitadores ou corresponsáveis. Art. 5º A prestação de serviços em telessaúde
poderá ser de forma síncrona ou assíncrona: a) síncrona: qualquer forma de comunicação a distância
realizada em tempo real; b) assíncrona: qualquer forma de comunicação a distância não realizada em
tempo real. Art. 6º A prestação de serviços fonoaudiológicos em telessaúde pode ser dividida em: I)
Teleconsultoria – comunicação registrada e realizada entre profissionais, gestores e outros interessados da
área da saúde e da educação, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de
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esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de
trabalho; II) Segunda Opinião Formativa - consiste em resposta sistematizada, fundamentada em revisão
bibliográfica e evidências clínico-científicas, advindas de dúvidas de teleconsultorias. III) Teleconsulta consulta clínica registrada e realizada pelo fonoaudiólogo à distância. A teleconsulta é realizada nas
seguintes situações: a) consulta envolvendo o fonoaudiólogo e o paciente, com outro fonoaudiólogo à
distância. Esta modalidade engloba ações fonoaudiológicas, tanto de apoio diagnóstico quanto
terapêutico; b) consulta envolvendo outro profissional de saúde e paciente, ambos presenciais, e
fonoaudiólogo à distância. Esta modalidade engloba ações de orientação e condutas preventivas e não
permite ao fonoaudiólogo à distância realizar diagnósticos e terapia fonoaudiológica, bem como delegar a
outro profissional não fonoaudiólogo a função de prescrição diagnóstica e terapêutica fonoaudiológicas;
c) consulta entre paciente e fonoaudiólogo, ambos à distância. Esta modalidade engloba ações
fonoaudiológicas de orientação, esclarecimento de dúvidas, condutas preventivas e não permite avaliação
clínica, prescrição diagnóstica ou terapêutica. IV) Telediagnóstico - consiste na utilização registrada de
recursos tecnológicos à distância que permitam realizar serviços de apoio diagnóstico. Na ausência de um
fonoaudiólogo presencial esta modalidade só é permitida no âmbito acadêmico para realização de
pesquisas científicas, até comprovada sua eficácia. V) Telemonitoramento - envolve o acompanhamento à
distância de paciente atendido previamente de forma presencial. Nesta modalidade o fonoaudiólogo pode
utilizar métodos síncrono e assíncrono, como também deve decidir sobre a necessidade de encontros
presenciais para reavaliação, sempre que necessário, podendo o mesmo também ser feito, de comum
acordo, por outro fonoaudiólogo local. VI) Teleducação - engloba ações à distancia de ensinoaprendizagem. Entre os recursos utilizados estão a teleconferência, a disponibilidade de conteúdos na
plataforma eletrônica e as ações de teleconsultoria educacional. Nesta modalidade o ensino de
procedimentos diagnósticos e terapêuticos, exclusivo da Fonoaudiologia, se restringirá a fonoaudiólogos e
a estudantes de Fonoaudiologia com a devida comprovação. Art. 7º O fonoaudiólogo que presta serviços
em telessaúde na modalidade segunda opinião formativa deve avaliar cuidadosamente a informação que
recebe, devendo emitir opiniões e recomendações ou tomar decisões apenas quando a qualidade da
informação recebida for suficiente e pertinente no que concerne à questão apresentada. Parágrafo único.
A segunda opinião formativa deve ser emitida e construída com base nas melhores evidências científicas
e clínicas disponíveis. Art. 8º As informações que dizem respeito aos pacientes somente podem ser
transmitidas a outro profissional com autorização prévia do mesmo ou de seu representante legal,
mediante termo de consentimento e sob normas de segurança capazes de garantir a confidencialidade e
integridade das informações. § 1º O cliente tem o direito de recusar serviços via telessaúde; § 2º O
fonoaudiólogo tem autonomia e independência para determinar quais clientes ou casos podem ser
atendidos ou acompanhados em telessáude e tal decisão deve basear-se apenas no benefício e segurança
de seus clientes. Art. 9º O fonoaudiólogo deve, ao prestar serviços em telessaúde, identificar-se ao cliente
ou instituição contratante, utilizando nome completo e número de registro profissional. Parágrafo único.
Torna-se obrigatória a declaração de endereço físico para prestar serviços de Telessaúde em
Fonoaudiologia, devendo o mesmo ser informado aos seus clientes logo no contrato inicial de prestação
de serviço. Art.10 O fonoaudiólogo que atua em telessaúde, tanto como pessoa física quanto pessoa
jurídica, deverá ter inscrição no Conselho de sua jurisdição, bem como estar em dia com suas obrigações
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legais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas deverão ter, obrigatoriamente, um responsável técnico
inscrito no Conselho Regional de Fonoaudiologia da jurisdição da empresa, de acordo com legislação
específica. O mesmo se aplica às filiais nacionais. Art. 11 O exercício da Telessaúde por Fonoaudiólogo
registrado no Brasil, prestado a clientes ou profissionais fora do país, deverá obedecer, obrigatoriamente,
os princípios legais e éticos da profissão, estabelecidos em legislações brasileiras, além das normas e
acordos internacionais de relacionamento profissional à distância, ficando o profissional sujeito às
sanções administrativas e penais cabíveis. Art. 12 Revogar as disposições em contrário, em especial a
Resolução CFFa nº 366 de 25 de abril de 2009, publicada no DOU, seção 1, dia 6/05/2009. Art. 13 Esta
Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Bianca Arruda
Manchester de Queiroga Charleston Teixeira Palmeira Presidente Diretor Secretário Publicada no DOU,
seção 1, dia 5/03/2013, página 158.
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