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Qual é a diferença 
entre telemedicina e 
teleconsulta?

De forma simplificada, a TELEMEDICINA é o 
exercício da medicina à distância por meio de 
metodologias interativas de comunicação audio-
visual e de dados, com o objetivo de assistência, 
educação e pesquisa em Saúde. É autorizada 
pelo CFM desde 2002 (Resolução n. 1643/02).

A TELECONSULTA, por sua vez, é a consulta 
médica remota, mediada por tecnologias, com 
médico e paciente localizados em diferentes es-
paços geográficos. Há realização de anamnese, 
análise das imagens para realização de uma es-
pécie de exame à distância, elaboração de hipó-
teses ou conclusões diagnósticas, solicitação de 
exames complementares e prescrição terapêu-
tica, quando necessários.

Pode-se dizer, portanto, que a telemedicina é 
gênero e a teleconsulta espécie.
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A teleconsulta  
está permitida?

SIM, enquanto durar a crise ocasionada pelo 
coronavírus a teleconsulta está permitida – 
Portaria 467/2020 do Ministério da Saúde e Lei 
13.989/2020.

Posso atender 
apenas pacientes 
antigos ou novos 
também?

A permissão abrange tanto os pacientes atuais 
do profissional, quanto novos.
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Posso atender 
pacientes do Brasil 
inteiro mesmo tendo 
CRM apenas em um 
estado?

Por enquanto não há vedação expressa para 
essa prática.

Posso cobrar por 
uma teleconsulta?

Não só pode, como DEVE. A teleconsulta segue 
as mesmas regras da consulta presencial, es-
tando, inclusive, estabelecido na Lei 13.989/2020 
que: “A prestação de serviço de telemedicina se-
guirá os padrões normativos e éticos usuais do 
atendimento presencial, inclusive em relação à 
contraprestação financeira pelo serviço prestado.”

O médico tem liberdade de estabelecer um 
valor para a consulta presencial e outro para a 
consulta à distância, o que é vedado é o anúncio 
dos valores diferenciados como se fossem “des-
contos” para captação de pacientes.
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Qual a melhor 
forma de efetuar 
a cobrança da 
consulta?

Recomendamos que antes da consulta o médi-
co avise qual é o valor da teleconsulta, pergun-
tando, inclusive, se o paciente está de acordo. 

Após a teleconsulta, o que facilita muito é trei-
nar as secretárias para que elas realizem a co-
brança, enviando o número da conta para trans-
ferência, boleto bancário, link para pagamento 
por cartão, etc. Nada impede, porém, que o pró-
prio profissional indique que a consulta foi fi-
nalizada e pergunte qual será a forma de paga-
mento para o paciente.

Atualmente existem aplicativos destinados 
exclusivamente para teleconsultas com agenda 
virtual, plataforma para realização da consulta e 
cobrança automática. 
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Posso atender pelo 
plano de saúde?

A ANS, em Nota Técnica publicada em março, 
reforçou que as consultas médicas já estão pre-
vistas no seu rol de procedimentos e que “os 
serviços de atendimento por meios tecnológicos 
de comunicação à distância não se caracterizam 
como novos procedimentos, mas apenas como 
uma modalidade de atendimento não presen-
cial, na intenção de cumprimento das cobertu-
ras obrigatórias.”

Portanto, atualmente, a COBERTURA DAS TE-
LECONSULTAS MÉDICAS É OBRIGATÓRIA, deven-
do o profissional informar-se sobre as regras do 
plano de saúde ao qual está vinculado, a fim de 
saber qual é o procedimento para o recebimen-
to de seus honorários. É importante que antes 
de qualquer atendimento pelo plano de saúde o 
profissional se inteire sobre as regras atuais do 
plano de saúde a fim de orientar, inclusive, seus 
pacientes.
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Mas e se o paciente 
quiser apenas uma 
orientação simples?  

Existem várias espécies de telemedicina, duas 
delas são muito utilizadas pelos médicos des-
de a invenção do telefone celular, como a teleo-
rientação e o telemonitoramento. 

A teleorientação é apenas uma orientação so-
bre como agir diante de uma determinada situa-
ção. Ex.: Estou com febre e falta de ar, devo ir 
até o hospital ou agendo uma consulta?

O telemonitoramento é o acompanhamento do 
médico ao seu paciente que já realizou uma con-
sulta. Ex.: Dr., aquele remédio que me foi pres-
crito está me dando coceira. É normal?

Entendemos que esse tipo de dúvida não se 
configura como uma consulta, sendo, por vezes, 
uma extensão da consulta já realizada. Nesses 
casos, não é habitual a cobrança, porém, caso 
o médico entenda que o que iniciou como uma 
orientação está se transformando em uma con-
sulta, sendo necessária, inclusive, análise de fo-
tos, vídeos, etc., pode alertar o paciente que será 
necessário o agendamento de uma teleconsulta, 
informando qual o valor dos seus honorários. 
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Posso atender pelo 
WhatsApp?

Não há nenhuma proibição legal em relação 
ao atendimento pelo aplicativo. Entretanto, é 
obrigação do médico observar alguns requisitos 
para o serviço prestado por meio da telemedici-
na, que deverão ter “a infraestrutura tecnológica 
apropriada, pertinentes e obedecer as normas 
técnicas do CFM pertinentes à guarda, manu-
seio, transmissão de dados, confidencialidade, 
privacidade e garantia do sigilo profissional” (Re-
solução CFM 1.643/2002).

Se o profissional entender que o aplicativo 
está garantindo os requisitos acima expostos, 
não há motivos para não o utilizar. Ressaltamos 
que existem plataformas digitais exclusivas para 
atendimentos médicos à distância que podem 
facilitar o dia a dia do profissional nos seus aten-
dimentos.
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Quais os cuidados 
que preciso ter ao 
atender um paciente 
à distância?

Recomendamos que antes da consulta o médi-
co/assistente mande um pequeno questionário 
para o paciente. Nesse primeiro contato o mé-
dico identificará se é possível a teleconsulta, se 
é necessário exame físico (consulta presencial), 
se é o caso de telemonitoramento ou de teleo-
rientação (vide pergunta 8).

Se for o caso de teleconsulta recomendamos 
que o médico envie as informações sobre o 
atendimento, como: valor, formas de pagamen-
to, duração, plataforma utilizada, limitação do 
ato (diante à impossibilidade de exame físico), 
se haverá ou não retorno, etc.

Também é importante pedir para que o pacien-
te esteja em um ambiente silenciosos com boa 
luz e, se possível, sozinho – no caso de menores 
de idade, o ideal é que a teleconsulta seja rea-
lizada apenas na presença dos responsáveis, a 
fim de garantir maior sigilo ao ato.
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É possível que o médico também peça algu-
mas fotos ou vídeos antes da consulta, uma vez 
que a qualidade da imagem durante a chamada 
por vídeo pode ser baixa, o que pode impossibi-
litar a visualização de todos os detalhes de uma 
lesão, por exemplo.

Após consentimento expresso, que deve ser re-
gistrado e anotado em prontuário, a teleconsul-
ta pode ser realizada e, ao final, recomendamos 
o envio de uma mensagem/e-mail ao paciente 
perguntanto se compreendeu todas as informa-
ções.

Preciso fazer 
anotações no 
prontuário?

SIM! O Ministério da Saúde determina que de-
vem ser anotados em prontuário nos atendimen-
tos à distância: dados clínicos necessários para 
a boa condução do caso, sendo preenchido em 
cada contato com o paciente; data, hora, tec-
nologia da informação e comunicação utilizada 
para o atendimento; e número do Conselho Re-
gional Profissional e sua unidade da federação.
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Recomendamos que o médico anote também 
que realizou os devidos alertas sobre as limita-
ções da consulta à distância e que o paciente 
manifestou concordância com tais limitações.

Atenção: o médico pode atender em casa, por 
exemplo, fazendo anotações em prontuário de 
papel e, ao chegar no consultório, passar as ano-
tações para o prontuário eletrônico do paciente. 

E se no meio 
da consulta eu 
perceber que o caso 
é mais complexo e 
não me sentir apto a 
atender a distância?

Nesse caso o correto é interromper a consulta 
e encaminhar o paciente para atendimento pre-
sencial, seja em consultório ou em pronto-so-
corro.  
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E como ficam 
os atestados e 
prescrições de 
remédios?

O médico pode emitir atestados e receitar me-
dicamentos nas consultas à distância. As recei-
tas, para segurança do paciente e do profissio-
nal, devem ser assinadas com uso de assinatura 
eletrônica, por meio de certificados e chaves 
emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil.

Para quem não conhece, essas assinaturas ele-
trônicas são realizadas por meio de tokens (si-
milares a pendrives) e chips (similares a cartões) 
que são fornecidas por entidades certificadoras. 
Elas são pagas e devem ser realizadas por enti-
dades que tenham parceria com o CFM para que 
seja vinculada ao CRM do profissional.

Ainda, importante ressaltar que o certificado 
eletrônico deve ser no nome do médico, não po-
dendo ser em nome de eventual pessoa jurídica 
(clínica/hospital).

O CFM possui um sistema de prescrição ele-
trônica em conjunto com o Conselho Federal de 
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Farmácia e o Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação. Segue link para mais informações: 
https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/.

Outros documentos médicos, como, por exem-
plo, os atestados, eventualmente digitalizados 
com assinatura física do médico podem ser con-
siderados válidos caso sejam aceitos pela pessoa 
que os recebe, mas é importante que o médico 
tome precauções para que não haja alterações 
de dados, como, por exemplo, um controle inter-
no com numerações das documentações e ano-
tações detalhadas em prontuário, além de asse-
gurar que o documento é enviado por e-mail ou 
outra plataforma que garanta a sua origem.

Todos os documentos devem ter identificação 
do profissional, número do seu CRM e assinatura.

Por fim, é possível que o médico combine com 
o seu paciente a entrega do documento físico de 
alguma forma, lembrando sempre de tomar to-
dos os devidos cuidados para assegurar o sigilo 
médico, como, por exemplo, lacre de envelopes. 
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GUIA RÁPIDO DE TELEMEDICINA
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