
MANUAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO A DISTÂNCIA -
TELECONSULTA PEDIÁTRICA DA SPP
ORIENTAÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
Com a declaração da emergência em saúde pública em razão da pandemia da
Covid-19 reconhecida pelo Decreto Legislativo número 06/2020, o Conselho
Federal de Medicina e o Ministério da Saúde autorizaram, em caráter temporário e
excepcional, o uso da telemedicina como forma de diminuir a sobrecarga nos
serviços de saúde e reduzir a disseminação do coronavírus entre a população.
 
Ainda que se trate de autorização temporária e excepcional, é importante que o
pediatra esteja ciente de que deve realizar a teleconsulta se realmente se sentir
seguro em fazê-lo, pois omissões ou erros de diagnóstico poderão acontecer pela
falta do exame físico, imputando responsabilidade civil ao profissional que poderá
ser alegada pelo paciente. Neste Manual, buscamos orientar o pediatra sobre
como realizar as teleconsultas de forma ética, para garantir a segurança do
profissional e do paciente.
 
1 -  COMO DIVULGAR QUE ESTOU FAZENDO TELECONSULTA?
O pediatra pode mandar mensagem para os seus pacientes, utilizando-se do
cadastro de e-mail que já possui no consultório. Também pode divulgar o
atendimento em suas redes sociais, de forma sóbria e ética, informando que está
realizado teleconsulta e o contato para agendamento. Não pode informar o preço
da consulta nesta divulgação.
 
2 –  POSSO ATENDER NOVOS PACIENTES?
As normas até agora publicadas não proíbem o atendimento de novos pacientes.
Se o médico se sentir seguro em atender pacientes cujo histórico desconhece,
pode fazê-lo.
 
3 – QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?
O pediatra deve enviar um documento ao paciente, onde conste o consentimento
do mesmo em realizar a teleconsulta, com as advertências de que, caso não seja
possível concluir o diagnóstico pela falta do exame físico, o médico irá solicitar a
presença pessoal em consultório quando os atendimentos presenciais forem
normalizados, ou, se for o caso,  o paciente será orientado a comparecer a um
pronto-atendimento. Neste documento, também deverá estar indicado o valor da
consulta, as condições como tempo de atendimento e retorno, entre outros
(sugestão de minuta em anexo).
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O pediatra pode enviar o documento por e-mail e solicitar que o paciente, ou
assine, escaneie e retorne, ou simplesmente retorne o próprio e-mail afirmando
que concorda com os termos.
 
O pediatra pode realizar o atendimento em uma plataforma de telemedicina,
dentre várias disponíveis, ou fazê-lo por outros aplicativos, como Skype, Whatsapp
ou Zoom. Nestes casos, sugere-se que o médico solicite o depósito antecipado, e
que o comprovante seja enviado junto com o aceite do termo de consentimento e
adesão.
 
4 –  A CONSULTA
A consulta deve ser integralmente registrada em prontuário, com especial atenção
para o registro da data, hora e meio utilizado (plataforma). Caso o pediatra tenha
interrompido a consulta ou sugerido a presença do paciente após o fim do
isolamento por necessidade de avaliação presencial, deve registrar em prontuário
também.
 
5 - PLANOS DE SAÚDE
A ANS já emitiu nota afirmando que as consultas à distância estão incluídas no Rol
de cobertura, pois se caracterizam como uma modalidade de atendimento já
garantido pelos contratos. Entretanto, os planos de saúde não são obrigados a
oferecer esta forma de consulta aos seus beneficiários, ficando a critério de cada
operadora credenciar prestadores para fazer teleconsulta, ou não.
 
Caso o pediatra realize a teleconsulta em paciente beneficiário de plano de saúde,
é importante constar no termo de consentimento a ciência deste de que o
atendimento se dá em caráter particular, sem possibilidade de solicitação de
reembolso à Operadora, eis que esta não garante a teleconsulta. 
 
6 – RECEITAS E ATESTADOS
As receitas de medicamentos controlados e atestados podem ser emitidos por
meio digital. Se o pediatra possuir certificado digital, pode assinar o documento e
enviar ao paciente. Se não possuir, pode: emitir o documento, assinar, escanear e
enviar ao paciente, colocando-se à disposição do farmacêutico ou empregados
para confirmar a veracidade do documento por telefone; mandar entregar por
motoboy, em envelope lacrado; deixar à disposição do paciente na portaria do
prédio, ou e sua casa, para retirada; mandar entregar diretamente na farmácia.
 
 

C
O

M
U

N
I

C
A

D
O



MINUTA DE TERMO DE CONSENTIMENTO E ADESÃO TERMO DE
CONSENTIMENTO E ADESÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECONSULTA MÉDICA, de acordo com a Portaria número 467/2020, do
Ministério da Saúde
 
MÉDICO: (NOME) médico(a) pediatra, inscrito(a) no CRM/PR número __________,
RQE número ____________ vem, por meio do presente, informar as regras para a
realização da TELECONSULTA.
 
PACIENTE: (NOME), nascido em ___/___/_____, representado por (NOME), inscrito
no CPF/MF número ______________________, e-mail ________________________________
 
DEFINIÇÕES: A teleconsulta é a consulta entre o médico e o paciente de forma
remota realizada em um ambiente de tecnologia de comunicação e informática.
Neste ato, o médico irá realizar a anamnese, elaboração de hipóteses ou
conclusões diagnósticas e prescrição terapêutica. 
 
OBJETO: realização de consulta médica na especialidade de pediatria para um
paciente através de (PLATAFORMA) em dia e hora previamente agendados entre
as partes, com duração de até ________ (________) minutos. 
 
PRERROGATIVA: é prerrogativa do médico a liberdade e completa independência
de decidir se utiliza ou  recusa  a  telemedicina, podendo interromper a
teleconsulta a qualquer momento, sempre que houver necessidade de avaliação
presencial do paciente, ou encaminhamento a um atendimento de
urgência/emergência, fazendo os devidos encaminhamentos para segurança do
paciente. Neste caso, o valor da consulta não será devolvido. 
 
RETORNO: a consulta de retorno se dará no prazo máximo de ________ (____) dias,
dependendo da orientação médica, utilizando-se o mesmo meio de tecnologia.
Atendimentos realizados em razão de doença distinta não serão considerados
retorno, caracterizando-se como novo ato profissional, com outra cobrança de
honorários médicos. 
 
PRONTUÁRIO: todas as informações da consulta serão devidamente registradas
no prontuário do paciente, por meio do (NOME DO SOFTWARE UTILIZADO COMO
PRONTUÁRIO) seguindo as Resoluções Normativas do CFM números 1.638/2002 e
1.821/2007.
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SIGILO DE DADOS: A privacidade do paciente será mantida e todos os dados
sensíveis serão preservados pelo sigilo, incluindo os dados trocados por imagem,
texto e/ou áudio entre médico e paciente. A teleconsulta será gravada:
SIM______
NÃO_____
 
PAGAMENTO: o valor dos honorários médicos para a remuneração da consulta é
de R$ _________ (______________________) e deve ser depositado na agência_________,
conta ___________, em até 2 (duas) horas antes da data agendada do atendimento,
mediante encaminhamento do comprovante junto com o aceite do presente
Termo. O médico encaminhará o recibo/nota fiscal no e-mail do paciente indicado
no preâmbulo, cujo original ficará disponível para retirada após encerradas as
medidas públicas de isolamento social.
 
PLANO DE SAÚDE: o paciente está ciente que seu plano de saúde não autoriza a
realização da teleconsulta, motivo pelo qual optou livremente pela realização do
presente atendimento em caráter particular, não podendo solicitar reembolso do
valor pago à operadora.
 
ESTANDO CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS ACIMA EXPOSTOS, OUTORGO MEU
CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA TELECONSULTA NOS TERMOS PROPOSTOS,
POR MEIO DO ENVIO DO ARQUIVO AO REMETENTE COM A MENSAGEM “DE
ACORDO”, NOME COMPLETO DO PACIENTE, DO REPRESENTANTE LEGAL, CPF E
EMAIL.
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