


Departamento de Saúde Digital – DESD 
Alinhamento das competências 

 

•Estratégia de Saúde Digital do Ministério da 
Saúde; 
 

• Interface com todas as secretarias do MS; 
 

•Aplicabilidade da telessaúde. 



 

 



DIRETRIZES: ALGUMAS INICIATIVAS EM 
TELESSAÚDE 

  Atender aos princípios primordiais do cuidado em saúde; 

  Maior oferta de acesso por intermédio das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs); 

  Alta escalabilidade e resolubilidade; 

  Ocorrer nos níveis de atenção primária, secundária e terciária; 

  Apoiar o processo de implementação de políticas, programas e ações do 

MS; 

 Propor soluções inovadoras e promover maior interação entre as existentes; 



DIRETRIZES: ALGUMAS INICIATIVAS EM 
TELESSAÚDE 

BAIXO 
CUSTO 

Reduzir as 
iniquidades  

ACESSO 
Satisfação do 

usuário  

APOIO 
Maior oferta de 
acesso  



Iniciativas prioritárias: qual o foco? 

•Apoio à Regulação (Telerregulação) 

•Consultoria 

•Diagnóstico 

• Inovação em Telessaúde 

•Monitoramento 

 

 

 



Apoio à Regulação 

Ações em sistemas de 
regulação com intuito de 
equacionar respostas 
adequadas às demandas 
existentes, promovendo 
qualidade, equidade e 
integralidade 

O Regula+Brasil 





Especialidades x Protocolos 

 

MS 

• Cardiologia 

• Cirurgia Torácica 

• Endocrinologia 

• Ginecologia 

• Hematologia 

• Nefrologia 

• Ortopedia 

• Pneumologia 

• Proctologia 

• Reumatologia 

• Urologia 

MS PENDENTES 

• Endocrinologia 
Pediátrica 

• Gastroenterologia 

• Neurocirurgia 

UFRGS  

(140 PROTOCOLOS) 

• Cirurgia Plástica 

• Cirurgia Vascular 

• Dermatologia  

• Estomatologia 

• Gastroenterologia 

• Genética 

• Infectologia 

• Mastologia 

• Neurocirurgia 

• Neurologia 

• Obstetrícia 

• Odontologia 

• Otorrinolaringologia 

• Psiquiatria 



Consultoria 

Consultoria registrada e 
realizada entre profissionais da 
área de saúde, por meio de 
instrumentos de 
telecomunicação bidirecional, 
com o fim de esclarecer dúvidas 
sobre demandas clínicas, ações 
em saúde e questões relativas 
ao processo de trabalho em 
saúde, podendo ser em tempo 
real ou por meio de mensagens 
off-line; 



Diagnóstico 

 Utiliza a Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TICs) 
para a realização de serviços de 
Apoio ao Diagnóstico, como a 
emissão de laudos à distância, 
facilitando o acesso a serviços 
especializados 

• Eletrocardiogramas (ECGs) 
com + de 4 milhões de 
laudos; 

• Laudos de MAPA e Holter. 

O Exemplo de 
Minas Gerais 



Inovação em Telessaúde 

 A inovação é transversal às 
iniciativas de Telessaúde e 
utiliza as TICs na exploração 
de novas ideias para a 
resolução de problemas 
crônicos, de difícil solução 
pelos métodos usuais e 
devem partir de 
necessidades em saúde da 
população; 



Monitoramento 

 Monitoramento a distância 
de parâmetros de saúde 
e/ou doenças de pacientes 
por meio das TICs. O 
monitoramento pode incluir 
a coleta de dados clínicos, a 
transmissão, o 
processamento e o manejo 
por um profissional de saúde 
utilizando sistema 
eletrônico. 



Parceria Nacional - PROADI-SUS 

Objetivo: 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do SUS (PROADI-SUS) é 
financiado com recursos de isenção fiscal 
(COFINS e cota patronal do INSS), concedidos 
aos hospitais filantrópicos de excelência 
reconhecidos pelo Ministério da Saúde, e que 
apoiam a promoção da melhoria das 
condições de saúde da população brasileira. 

 

Hospitais de 
Excelência 

HSL HAOC 

HIAE 

AHMV 

HCOR 

São Projetos com alta 

escabilidade e aplicáveis a 

realidade no Sistema Único de 

Saúde 

 



Parcerias Internacionais 

• Cooperação técnica em telessaúde 
com as entidades de Seguro Social de 
Saúde e Direção Geral de 
Referências e 
Urgências do Ministério da Saúde do 
Peru.  

 

• Conhecer as iniciativas em 
telessaúde, do Ministério da Saúde 
do Brasil.  

PERU 



Parcerias Internacionais 

• Missão oficial a Israel, a fim de iniciar 
a execução do Plano de Cooperação 
entre Brasil e Israel na área da saúde 
– 2019-2023, assinado durante a visita 
presidencial. 

 

• As áreas prioritárias para a missão 
são: 

• Genômica populacional massiva; 

• Medicina regenerativa;  

• Saúde Digital/ Telessaúde; e  

• Pesquisa clínica.  

ISRAEL 



Proposta de Competência no âmbito do SUS 

 Apoiar as iniciativas em Saúde Digital e Telessaúde nos Estados e 
Municípios, conforme as especificidades regionais e o 
planejamento pactuado, desde que atendam às novas diretrizes 
estabelecidas para a Telessaúde; 

 

 Coordenar, planejar, monitorar e avaliar as iniciativas em 
Telessaúde; 

 

 Estabelecer normas e instrumentos, visando o fortalecimento das 
iniciativas em Telessaúde. 



Contato 

Adriana da Silva e Sousa 

Diretora do Departamento de Saúde Digital 

adrianas.sousa@saude.gov.br 

+55 61 99837.6328 

+55 61   3315.6196 



OBRIGADA!! 


