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INTRODUÇÃO
O Brasil registrou milhares de atendimentos médicos via técnicas de 

Telemedicina a partir do dia 20 de Março, quando a prática passou a ser 

autorizada provisoriamente pelo CFM.

Ainda não é certo qual será o destino da prática pós-quarentena. Há quem 

acredite que veio para ficar e há quem acha que ela veio só para atender 

a este momento de exceção. O certo é que a cada dia um número maior 
de médicos e profissionais de saúde buscam informações sobre como 
atender via Telemedicina. 

Seja para minimizar o impacto no número de atendimentos durante a 

quarentena, seja para se adaptar a esta inovação que vem crescendo 

rapidamente em diversos países. 

E não só atender, mas agendar, registrar informações, realizar prescrições, 

emitir atestados, faturar, cobrar e receber pelo atendimento. 

A Memed, Medicinae Solutions e a iClinic prepararam este conteúdo exclusivo 

com as principais informações para você realizar um atendimento remoto 
de acordo com as regulamentações dos órgãos competentes e passar a 

oferecer esta modalidade a seus pacientes.
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COMO DISPONIBILIZAR 
SUA AGENDA AOS 
PACIENTES ONLINE? 

A melhor forma de disponibilizar sua agenda para seus pacientes 

de forma prática e eficiente, é por meio do agendamento online. 

Diferente da agenda online, que já é muito ef iciente e evita 

problemas comuns da agenda de papel, como rasuras, erros de 

horários e gestão inef iciente, o agendamento online permite a 

marcação de consultas 24 horas por dia, de qualquer lugar.

Seus pacientes podem marcar suas próprias consultas sempre 

que desejarem, e o agendamento funciona mesmo que nenhum 

profissional esteja trabalhando no momento. 

Além disso, esse serviço fica disponível em um ótimo marketplace 

para médicos e pacientes, como o AgendarConsulta.com.

Um marketplace de agendamentos aumenta sua 
presença online, e atrai mais pacientes que desejam 
ser atendidos por um profissional modernizado. Você 
ganha maior visibilidade, aumenta seu número de 
consultas e conquista mais autoridade no mercado.

Ele também pode ser disponibilizado diretamente em seu 
site, por meio da anexação de um código HTML. O ideal é que 

a equipe de suporte te auxilie nesse processo, assim você 

divulga seu agendamento nos canais que desejar.
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ENTRE AS PRINCIPAIS 
VANTAGENS DO AGENDAMENTO 
ONLINE, PODEMOS CITAR:

Atração e fidelização de pacientes: na maioria 

dos casos, os pacientes encontram muitas 

d i f i cu ldades  em real izar  agendamentos. 

Esse processo pode levar dias, e até mesmo 

semanas, principalmente se a única forma de 

agendamento é por telefone, que está quase 

sempre ocupado. Um agendamento rápido e 

prático atrai mais pacientes, e f ideliza aqueles 

que já conhecem seu serviço médico; 

A genda cheia  me smo ap ós  f ér ia s  ou 
f e r ia d o s :  como o agendamento onl ine 

não depende de nenhum prof issional para 

funcionar, sua agenda pode continuar cheia 

mesmo quando você está de férias, ou após 

feriados;

Mais rentabilidade:  a atração, f idelização 

e agenda cheia de pacientes em qualquer 

período do ano, resultam em um retorno 

financeiro satisfatório. Afinal, seus principais 

ativos são as consultas, e elas precisam ser 

marcadas de forma constante para garantir 

uma boa rentabilidade; 

Ótima experiência de agendamento para 
pacientes:  muitos prof issionais de saúde 

ainda não investem em uma experiência 

de agendamento fáci l  e  prát ica para os 

pacientes. Por isso, aqueles que decidem ter 

um diferencial como o agendamento online, 

podem encantar pacientes que ainda não 

conheceram seu atendimento, um aspecto 

fundamental na fidelização; 

Integração com a agenda médica online: um 

bom agendamento online é integrado com a 

sua agenda médica. Ou seja, as duas agendas 

são sincronizadas automaticamente, o que 

evita confusão de horários ou organização 

ineficiente.
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É fundamental lembrar que a  jornada 
do paciente não começa apenas na 
consulta. Desde o momento em que alguém 

procura um prof issional de saúde, até o 

pós-consulta, os médicos devem oferecer 

uma ótima experiência, principalmente no 

agendamento. 

A primeira impressão é a que f ica, não 

concorda?

O agendamento online também necessita 

de uma boa divulgação para funcionar 

de forma ef iciente. Af inal, os pacientes 

não irão agendar atendimentos, se não 

souberem que isso é possível. 

Para real izar  uma divulgação do seu 

agendamento online, você pode seguir 

algumas boas práticas:

Criar um perfil no Google Meu Negócio: 
o Google Meu Negócio é uma excelente 

maneira de aparecer mais facilmente nas 

pesquisas do Google, a plataforma de busca 

mais utilizada no mundo. Além de divulgar 

seu negócio, você também pode adicionar 

seu agendamento online em sua descrição. 

Assim, os pacientes marcam uma consulta 

com poucos cliques; 

E-mail marketing:  apenas o Gmail tem 

mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês, 

e o e-mail marketing garante uma ótima 

taxa de entrega para quantos pacientes 

você desejar. Ele também é um ótimo canal 

para criar uma relação mais próxima com 

os pacientes, educá-los, e aumentar seu 

número de retornos e procedimentos; 

Redes sociais:  Facebook ,  Instagram ou 

Twit ter,  o impor tante é estar presente 

onde seus pacientes estão e, com certeza, 

eles estão nas redes sociais. Por isso, nada 

melhor que divulgar seu agendamento 

onl ine na descr ição/biograf ia  de cada 

uma delas;

Site:  como já mencionamos, você pode 

anexar o agendamento online no seu 

próprio site. Assim, além de divulgar seu 

serviço, você pode aumentar sua presença 

onl ine e  reconhecimento,  bem como 

disponibilizar a marcação de consultas;

WhatsApp: a maioria das pessoas acessa 

o WhatsApp todo dia.  Ao adquir ir  um 

agendamento online,  é  essencial  que 

você avise para seus pacientes seu novo 

diferencial. O WhatsApp pode ser um dos 

melhores canais para essa divulgação, que 

também pode ser feita ao longo do tempo, 

como antes de férias e feriados. 

Lembre-se de disponibilizar sua agenda 

para  os  pacientes  onl ine da melhor 

forma possível, com todas as dicas que 

apresentamos neste capítulo.
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COMO CAPTAR NOVOS 
PACIENTES PARA 
ATENDIMENTOS VIA 
TELECONSULTA?

Suas primeiras Teleconsultas provavelmente serão feitas com 

os pacientes que já conhecem seu atendimento médico. É um 

ótimo início, principalmente porque eles podem te entregar 

feedbacks valiosos sobre a experiência do atendimento à 

distância.

Porém, na Teleconsulta não existe distância entre médico e 

paciente. Você pode atender pessoas de outras cidades, até 

mesmo países. Então, como é possível atrair novos pacientes 

para o atendimento remoto?

Com um bom marketing médico. Diferente do que o senso comum 

diz, um marketing ef iciente não é uma simples propaganda. 

Ele é qualquer atividade que faz uma marca criar, comunicar e 

entregar valor para o seu público. 

No caso dos prof issionais de saúde, eles podem mostrar o 

valor do seu serviço médico para os pacientes, destacar todos 

os seus diferenciais e entregar uma ótima experiência, mesmo 

antes da consulta. 

Para te ajudar nesse processo, separamos algumas dicas 

essenciais que não devem ser deixadas de lado.
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1. CONHEÇA SEU PÚBLICO-ALVO E BUYER PERSONAS

Antes de pensar em qualquer estratégia de marketing, você precisa 

saber quem deseja atrair para o seu atendimento. Quais são as suas 

características? Onde vivem? Quais são os diferenciais que buscam 

em um profissional de saúde?

O público-alvo é o primeiro passo para alcançar esse conhecimento. 

Pense em um conceito amplo dos perfis dos seus pacientes:

• Qual é a faixa etária?

• Por quais motivos buscam o seu serviço médico?

• O gênero é um fator determinante, como no caso de ginecologistas?

Ao definir as principais características, como “mulheres na faixa 

etária de 25 a 50 anos, que têm dificuldades em engravidar, e 

buscam uma solução”, você tem seu público-alvo. 

Tudo bem, mas e as Buyers Personas? 

Elas são fundamentais, principalmente para sua estratégia de 

marketing de conteúdo. Diferente do público-alvo, elas irão 

te guiar com mais assertividade, representando os perfis de 

pacientes ideais que você deseja atrair. 

Imagine que ao realizar uma pesquisa com seus pacientes, você tenha 

encontrado 2 principais perfis. Agora, você irá criar um perfil semi-fictional 

de cada um deles, para ter um marketing mais personalizado. Por exemplo:

• Juliana é casada com o Roberto e tem 35 anos. Está tentando engravidar 

há mais de um ano, e já tentou diversas técnicas caseiras com seu 

marido, mas nada funcionou. Isso está, inclusive, prejudicando seu 

relacionamento. Busca uma solução, mas tem diversos receios e dúvidas. 

Está presente principalmente no Instagram, e em outras redes sociais; 

• Gabriela, tem 40 anos e deseja ser uma mãe solteira. Sabe que irá 

precisar da ajuda de um profissional de saúde, e quer saber de tudo 

para que possa engravidar da melhor forma possível, sem nenhum risco 

para ela, ou para o bebê. Busca informações em sites médicos, e acessa 

diariamente sua caixa de entrada no e-mail;

Com as suas Personas, você consegue criar um marketing exclusivo para 

cada uma delas, e atingir os pacientes que deseja de forma simples. Vamos 

ilustrar melhor como isso acontece no próximo tópico.
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2. CRIE UM MARKETING DE CONTEÚDO PERSONALIZADO

O marketing de conteúdo é uma estratégia fundamental do Inbound Marketing, que busca atrair 

clientes de forma natural, com conteúdo relevante e útil para as pessoas que procuram por soluções 

para seus problemas. 

Ele é perfeito para a área da saúde, que também é focada em um marketing humanizado, que se 

preocupa verdadeiramente com os pacientes. 

Lembra das suas Buyers Personas? Ao criar um conteúdo útil, relevante, original e criativo, você precisa 

ter em mente para qual delas está escrevendo. 

Se você for escrever para a Juliana, com certeza publicará o conteúdo nas redes sociais. Além disso, você 

também irá tirar dúvidas, como “por que alguns casais possuem mais dificuldade para engravidar?”.

No caso da Gabriela, a melhor forma de atraí-la é por meio de um site médico, que envie uma newsletter 

semanalmente para seu e-mail. Assim, além de enviar informações úteis, você também pode mostrar 

que a solução que ela procura, está no seu atendimento. 

Seus conteúdos podem ser tanto em formatos de artigos, posts, quanto em vídeos, lives ou podcasts. 

O ideal é que você pesquise qual é o formato de conteúdo mais atrativo para seus pacientes.
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3. BUSQUE PACIENTES 
POR INDICAÇÕES

As indicações são uma das principais fontes de 

atração de pacientes. Afinal, a recomendação de 

um amigo é mais confiável do que qualquer outra 

divulgação, não concorda? 

A partir do momento que você busca melhorar seu 

atendimento, encantar seus pacientes e oferecer 

um atendimento humanizado, as indicações 
acontecem naturalmente. 

Você também pode avisar para os seus pacientes 

que com a Teleconsulta, pode atender pessoas de 

outros locais. Assim, talvez eles lembrem de algum 

amigo que mora longe, mas estava buscando por 

um médico de confiança.

4. ESTEJA PRESENTE 
NAS REDES SOCIAIS

As redes sociais nunca ficam de lado em qualquer 

marketing, muito menos no marketing médico. 

A presença online é importantíssima para todos 

que desejam conquistar autoridade no mercado, 

e ela também é uma ótima forma de se aproximar 

dos seus pacientes, ou futuros pacientes. 

Aqui, a dica continua a mesma: busque saber em 

quais redes sociais seus pacientes estão presentes, 

para depois investir nelas. Não vale a pena começar 

a postar conteúdo no Twitter, se nenhum paciente 

será atraído por lá.

5. NÃO SE ESQUEÇA DO GOOGLE

O Google é a maior plataforma de buscas do 
mundo, e é usada por praticamente todas as 

pessoas, seja para buscar produtos, curiosidades, 

até serviços como os da área da saúde.

Ser bem posicionado nas pesquisas do Google é 

essencial. Por isso, muitos profissionais investem 

no SEO, um conjunto de técnicas que otimizam um 

conteúdo/site para os mecanismos de buscas. 

Vamos supor que ao escrever um conteúdo para a 

Juliana, você tenha postado um artigo no seu site 

sobre “Como funciona o período fértil”. Quando 

as pessoas buscarem por esse assunto no Google, 

sua publicação pode ser o primeiro resultado, 

aquele que recebe a maioria dos cliques. 

Dessa forma, você conquistou mais visibilidade e 

pode ter atraído um novo paciente que gostou da 

sua didática e modernização. 

O Google Meu Negócio também é uma ferramenta 

importante para divulgar o seu atendimento, como 

já mencionamos no eBook. 

Essas são apenas algumas dicas poderosas que 

podem te ajudar a alcançar um marketing de 

sucesso. Para se aprofundar no assunto, você pode 

se especializar em um curso de marketing médico, 

e atrair ainda mais pacientes.
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MELHORES PRÁTICAS 
PARA ATENDIMENTOS 
REMOTOS
O atendimento à distância é uma das maneiras de realizar uma consulta, 

assim como o atendimento presencial. 

Existem diferenças fundamentais entre elas, e cada uma exige cuidados 

diferentes. Por isso, separamos as melhores práticas para atendimentos 

remotos, e dicas para que você mantenha um atendimento humanizado na 

Telemedicina. 

1. ESCOLHA UM LOCAL ADEQUADO 
PARA ATENDIMENTO À DISTÂNCIA

Caso você não esteja em uma sala de atendimento de uma clínica ou 

consultório médico, é essencial que você busque o melhor local para um 

atendimento remoto. 

Um espaço ideal para uma Teleconsulta é aquele onde você não será 

interrompido, evita ruídos externos como barulhos de trânsito, e impossibilita 

a escuta de terceiros. 

Assim como em qualquer outra consulta, sua conversa com o paciente 
não deve ser escutada por outras pessoas. Além disso, um local tranquilo 

também auxilia na sua concentração. 

Uma boa iluminação também é um ótimo aspecto que precisa ser levado 

em consideração, principalmente porque o paciente estará te enxergando 

por meio de uma tela. 

Você também deve separar os espaços pessoais dos profissionais, sempre 

que possível. Evite realizar consultas no seu quarto, ou sofá. Assim, você 

consegue se organizar e manter sua produtividade, com um espaço exclusivo 

para trabalho.
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2. VERIFIQUE SUA CONEXÃO 
COM A INTERNET

A internet é um fator que nem sempre podemos 

controlar, mas antes de iniciar seus atendimentos, 

você pode verificar se a conexão está boa, ao invés 

de descobrir no momento da consulta. 

Caso sua internet esteja falhando, analise se é um 

problema recorrente, ou algo pontual. Se a situação 

acontecer em outras ocasiões, considere trocar 

de plano ou entrar em contato com a empresa 

fornecedora para encontrar uma solução.

Você também pode usar o plano de dados do 

seu smartphone para realizar uma Teleconsulta. 

Normalmente, os softwares médicos são 

plataformas leves, que podem ser acessadas pelo 

4G ou 5G dos smartphones. 

3. FIQUE ATENTO À BATERIA DO 
SEU DISPOSITIVO ELETRÔNICO 

Parece óbvio, mas muitas pessoas acabam 

sendo surpreendidas quando o celular, tablet ou 

computador desliga de repente, devido a falta de 

bateria. 

Essa situação não pode acontecer durante seus 

atendimentos, porque além de interromper a 

consulta bruscamente, também pode causar um 

certo desconforto para os pacientes. 

Por isso, confira se a sua bateria está cheia antes da 

consulta, e caso não esteja, coloque o dispositivo 

para carregar.
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4. MANTENHA SEU 
ATENDIMENTO ATENCIOSO 

Sua forma de realizar atendimentos continua 

a mesma, seja em uma consulta à distância ou 

presencial. 

Ter foco total nos pacientes e prestar um 

atendimento humanizado continuam sendo 

possíveis na consulta remota. Uma dica que pode 

te auxiliar nesse processo é olhar nos olhos dos 

pacientes - ou melhor, na tela que mostra o seu 

paciente. 

Assim, você mostra que está concentrado, e 

escutando ativamente as queixas e dúvidas do 

paciente. 

Colocar um intervalo de tempo entre as consultas 

também evita atrasos, e caso uma consulta se 

estenda um pouco mais, você pode tirar todas 

as dúvidas de forma tranquila, sem apressar o 

paciente.

5. ORIENTE SEUS PACIENTES 
PARA O ATENDIMENTO REMOTO

Da mesma forma que você precisa seguir alguns 

passos para se preparar para o atendimento à 

distância, os pacientes também precisam. 

Escolher um local adequado, verificar a conexão 

com a internet, não ser escutado por terceiros, 

tudo isso também precisa ser seguido.

Portanto, antes de realizar uma Teleconsulta com os 

pacientes, envie um passo a passo explicativo para 

que eles possam se preparar para o atendimento 

remoto. Além de evitar desconfortos, você também 

mostra preocupação com o andamento da consulta. 

6. USE UMA PLATAFORMA 
SEGURA PARA A TELECONSULTA

A Teleconsulta, assim como qualquer vertente da 

Telemedicina, deve ser realizada por meio de uma 

plataforma segura para a área da saúde. 

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), também 

afirma que os dados da saúde, além de serem 

confidenciais, também são dados sensíveis, o que 

exige uma segurança ainda maior por parte dos 

profissionais de saúde.

Para seguir todas as medidas de segurança 

necessárias, é essencial estar atento aos seguintes 

fatores: 

• Teleconsulta integrada com prontuário 
eletrônico: para evitar a transmissão de 

dados de um local para o outro, o ideal é 

Segundo o CFM, “os serviços presta-
dos por meio da Telemedicina deverão 
ter a infraestrutura tecnológica apro-
priada, pertinentes e obedecer às 
normas técnicas do CFM pertinentes 
à guarda, manuseio, transmissão de 
dados, confidencialidade, privacida-
de e garantia do sigilo profissional.”
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que a Teleconsulta esteja 100% integrada 

com o prontuário eletrônico. Assim, todas 

as informações do atendimento remoto são 

anexadas automaticamente no prontuário, que 

também pode ser acessado durante a consulta; 

• Software médico com armazenamento 
na nuvem: diferente de plataformas como 

WhatsApp, Skype, Messenger ou Zoom, 

um software médico é prático, e foi feito 

exclusivamente para os profissionais de saúde. 

Ou seja, ele busca seguir todas as normas do 

CFM e da LGPD, e é personalizado para a sua 

área. Com um armazenamento na nuvem, ele 

também garante a impossibilidade da perda 

total de dados, e um acesso de qualquer lugar, a 

qualquer hora; 

• Desenvolvedores especialistas em segurança 
de dados: os desenvolvedores de um software 

médico são especializados em segurança dos 

dados, além de serem experientes com as 

questões técnicas da área da saúde;

• Termo de consentimento para pacientes: para 

assegurar transparência na sua relação com os 

pacientes, uma Teleconsulta preocupada com 

a sua imagem profissional envia um termo de 

consentimento para que seus pacientes saibam 

como o atendimento à distância funcionaria, o 

que também te garante um respaldo jurídico;

• Criptografia em nível bancário: um software 

médico de qualidade também se preocupa em 

oferecer uma criptografia em nível bancário, 

com a SSL 256 bits, que transforma todas 

as informações do sistema ilegíveis para 

profissionais ou pessoas não autorizadas. 

A segurança dos dados médicos é fundamental 

para os pacientes, e assegurar a privacidade 

também é um fator importante para um 

atendimento humanizado e atencioso.
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7. ESTEJA ABERTO PARA AVALIAÇÕES E FEEDBACKS

Ninguém melhor que os seus pacientes para avaliar como está sendo seu 

atendimento remoto. 

Para continuar melhorando e se especializando na Teleconsulta, estar aberto para 

feedbacks é um dos primeiros passos.

Você pode perguntar no final do atendimento como foi a experiência, ou enviar 

uma pesquisa de satisfação para seus pacientes responderem após a consulta, até 

mesmo de forma anônima. 

Assim, você continua melhorando e agregando ainda mais diferenciais para a sua 

Teleconsulta.

COMO REGISTRAR UM PRONTUÁRIO 
REGULAMENTADO EM UMA TELECONSULTA?

O CFM define o prontuário médico como um documento único, de caráter legal, sigiloso e 

científico, onde contém informações, fatos e acontecimentos sobre a saúde do paciente.

Em sua Cartilha sobre Prontuário Eletrônico, elaborada em conjunto com a SBIS (Sociedade 

Brasileira Informática de Saúde), o CFM afirma que o prontuário em papel é ineficiente 
para o armazenamento e organização de grande volume de dados, principalmente 

em relação ao prontuário eletrônico.

“Com um bom sistema de prontuário eletrônico, o 
médico pode dedicar mais tempo para os pacientes. 
Além disso, o PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) 
é muito mais seguro do que o prontuário em papel 
e as informações podem ser compartilhadas auto-
maticamente com outros profissionais e instituições 
que estão cuidando do paciente, possibilitando dessa 
forma a continuidade da atenção integral à saúde.”
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Resumo

Dr. Rodrigo SoaresResumo

INICIAR TELECONSULTA

Prontuário

00:20:55
57 anos
Particular

00:20:55

VISUALIZAR CADASTRO

12
MAR

2020

Dr. Rodrigo Soares 00:20:55
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Nesse documento, ambas as instituições enfatizam 

a importância de um sistema de alta qualidade, que 

tenha algumas características importantes, como:

• Certificação digital: um arquivo de computador 

que identifica uma pessoa física ou jurídica no 

mundo digital. Ele contém nome, um número 

público exclusivo denominado chave pública, e 

outras informações que mostram quem somos 

para os sistemas de informação, assim como 

para as pessoas. Para um prontuário eletrônico, 

é obrigatório o uso de certificação digital para 

assinatura dos prontuários; 

• ICP-Brasil: a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil) garante a autenticidade e 

a integridade dos documentos eletrônicos, por 

meio da criptografia assimétrica (chaves públicas 

e privadas). “No Brasil, para que um documento 

eletrônico possa ter validade jurídica, ética e legal, 

deve-se necessariamente assiná-lo utilizando 

um certificado digital padrão ICP-Brasil.”, como 

no caso das prescrições eletrônicas, assunto que 

será abordado no nosso próximo capítulo; 

• Nível de Garantia de Segurança: existem dois 

níveis de garantia de segurança (NGS). O NGS1 

define uma série de requisitos obrigatórios 

de segurança, como controle de versão do 

software, controle de acesso e autenticação, 

disponibilidade, comunicação remota, auditoria 

e documentação. O NGS2 exige a utilização de 

certificados digitais ICP-Brasil para os processos 

de assinatura e autenticação;

• Validade ética e jurídica de um prontuário 
eletrônico: para ter um prontuário 100% 

eletrônico e válido juridicamente, é necessário a 

utilização de certificação digital e de um sistema 

que atende a todos os requisitos obrigatórios da 

certificação SBIS-CFM, especificados na cartilha 

mencionada mais acima. 

Além de todas essas medidas de segurança, 

também é fundamental que o prontuário eletrônico 

esteja integrado com a Teleconsulta, assim o sigilo 

profissional dos dados é ainda maior.
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COMO REALIZAR 
UMA PRESCRIÇÃO
(ATESTADO, PEDIDO DE EXAME, 
PARECER, LAUDO - SE FIZER 
SENTIDO) REGULAMENTADA 
EM UMA TELECONSULTA?

Para realizar uma prescrição regulamentada em uma Teleconsulta, os 

profissionais de saúde devem utilizar a assinatura eletrônica, obtida por 

meio do certificado digital emitido pela ICP-Brasil, no modelo A3, cartão 

ou token. O médico preenche todos os formulários (atestados, pedidos 

de exame, pareceres, laudos) normalmente, assina digitalmente e envia o 

documento para o paciente, ou seu cuidador, via SMS, e-mail, mensagens, 

entre outros.

Na página do CRM Digital, você pode conferir como é possível conseguir seu 

certificado, além de tirar dúvidas com o próprio Conselho. 

O CFM também lançou o site Validador de Documentos Digitais, um serviço 

gratuito que permite o download de modelos de prescrição e atestados 

médicos, que podem ser assinados digitalmente.

“É importante salientar que nem o médico e nem a farmácia 
são obrigados a aderir ao receituário digital, mas órgãos regu-
latórios como CFM, CFF, Ministério da Saúde e Anvisa recomen-
dam essa adesão, que garante agilidade e segurança para 
todos os envolvidos e contribui para a fidelização do pacien-
te que faz questão de ser atendido por Telemedicina”

Alguns softwares médicos possuem integração com plataformas de 

prescrição eletrônica como a Memed, que possui o banco de medicamentos 

mais atualizado do país, e possui parceria com todas as empresas 
certificadoras.

Dessa forma, sua prescrição 

r e g u l a m e n t a d a  e s t á 

disponível diretamente no 

prontuário eletrônico.
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FATURAR E 
RECEBER
Na prática médica, temos um processo de trabalho 

bem definido, e somente nesses momentos 

pensamos se podemos melhorá-lo, modificá-

lo ou adaptá-lo. Para os atendimentos médicos 

nos tempos de COVID, temos que repensar essa 

dinâmica, já tão rotineira de nossas vidas.

A consulta terminou. É a hora de faturar o seu 

atendimento, caso ele seja por Plano de Saúde, ou 

cobrá-lo, caso ele seja particular. Vamos começar te 

ajudando no seu faturamento de uma consulta por 

Plano de Saúde.

Primeiramente, vamos à regulamentação da 

Telemedicina pela ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar), em tempos de COVID.

Na NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/DIRAD-DIDES/

DIDES, PROCESSO Nº: 33910.007506/2020-98, a 

Agência regulamenta e orienta sobre autorização 

para a prática da Telemedicina e aborda aspectos 

como processo de faturamento e contrato entre 

prestadores e operadoras.

Citando a mesma Nota Técnica², foi concluído que:

“5.1.1- A desnecessidade de inclusão de codificação 

específ ica na Tabela 22(Terminologia de 

Procedimentos e Eventos em Saúde) da TUSS;

5.1.2.- A inclusão do código referente ao termo 

“TELESSAÚDE” na Tabela 50 (...);

5.1.3.- A desnecessidade de alteração nas 

mensagens do padrão TISS para fins de viabilidade 

de comprovação dos atendimentos realizados à 

distância;

5.1.4.-A não-vedação à prática da Telessaúde, 

observados os limites definidos em regulamentação 

específica dos referidos Conselhos, na disciplina 

atualmente vigente acerca dos contratos entre 

Operadoras e Prestadores de Serviço à Saúde, em 

especial na RN nº363/2014;

5.1.5.- A desnecessidade de alteração e/ou adaptação 

de contratos para o exercício da Telemedicina, 

em consonância com a disciplina atualmente 

vigente acerca dos contratos entre Operadoras 

e Prestadores de Serviço à Saúde, em especial 

na RN nº 363/2014, desde que exista qualquer 

outro instrumento que permita identificar que as 

partes pactuaram a realização de atendimento via 

Telessaúde por aquele determinado prestador, 

observando-se as exigências consignadas ao final 

do capítulo 4 desta nota.”

Em resumo, as consultas por Telemedicina têm 
cobertura obrigatória e não há a necessidade 
de alteração e/ou adaptação² de contratos para 
o exercício da mesma, uma vez que o código 
de consulta – 10101012, está coberto em seu 
contrato de prestação de serviços. O valor da 
consulta é o mesmo da negociação já feita 
previamente.
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Se você fez uma consulta para pacientes com Planos de Saúde, solicite 

os dados da carteirinha e aqui vai um conselho: peça ao seu cliente uma 

carta de próprio punho dizendo que submeteu-se a uma consulta com 

você, com dia e hora de atendimento. Mesmo sendo liberado pela ANS 

¹, você pode ter dificuldades na hora de faturar um atendimento por 

Telemedicina, muito porque esta novidade ainda está em implantação 

em algumas operadoras.

Ainda como uma dica, ligue para a central de atendimento do plano e 

peça autorização para consulta (código TUSS 10101012), e anote a senha 

de autorização. Será necessária ao faturamento.

É importante que você entre em contato com os Planos de Saúde que 

atende para se informar sobre seus procedimentos de faturamento em 

casos de atendimento via Telemedicina. Alguns planos de grande porte 

já possuem processos bem definidos e outros ainda estão em fase de 

adaptação. Mas a cada dia um número grande de planos avança nesta 

definição. Consulte os seus antes mesmo de realizar o atendimento.

Se você fizer uma consulta particular, pode gerar um link de pagamento 

a ser quitado pelo paciente com cartão de crédito, inclusive com a 

possibilidade de parcelar, a ser enviado para o paciente via e-mail ou 

WhatsApp. Esta solução vem tendo grande adesão, sobretudo neste 

momento de redução de renda de uma parte significativa da população. 

Esta e outras soluções de pagamento remoto são oferecidas pela 

Medicinae Solutions. Clique aqui e solicite. 

Você também pode receber via transferência bancária ou por 

recorrência mensal, para caso de tratamentos continuados. Neste 

modelo, você define um valor mensal de pagamento e todo mês ele é 

debitado do cartão do paciente.

Deseja acompanhar o processamento (faturamento, glosa e recebimento) 

das suas faturas dentro dos planos e a conciliação e seus pagamentos 

particulares? Na Medicinae você também pode fazer isso de forma 

automatizada, sem necessidade de inserções manuais.

Esperamos que você esteja bem orientado e preparado para começar 

a fazer atendimentos por Teleconsulta. Em caso de dúvidas sobre 

faturamento e recebimento remoto, entre em contato conosco por 

contato@medicinaesolutions.com.

Fontes: 

1.NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/DIRAD-DIDES/DIDES- http://www.ans.gov.

br/images/stories/noticias/pdf/Nota_T%C3%A9cnica_3.pdf

2. página 7, 5.1.1. NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/DIRAD-DIDES/DIDES-  

http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/Nota_T%C3%A9cnica_3.pdf
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CONCLUSÃO
De acordo com a Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Teleconsulta é outro 

formato de prestação de serviços médicos, e assim como a radiologia, pode se tornar a principal 

forma de trabalho para algumas especialidades.

Além disso, todas as suas vantagens geram uma maior qualidade de vida para os pacientes, redução 

de custos em grande escala, e uma segurança para a área da saúde como um todo. 

Esperamos que neste eBook, você tenha aprendido algumas dicas valiosas que irão te ajudar na sua 

jornada com a Teleconsulta. Ela, com certeza, será mais um diferencial importante para o seu serviço 

médico. 

Qualquer dúvida, entre em contato com a iClinic pelo suporte@iclinic.com.br, ou com a Medicinae 

Solutions, pelo X. Iremos adorar te responder!

“A regulamentação da Teleconsulta no Brasil também é uma necessidade para os 
médicos. Tirar esse procedimento da informalidade permitirá a justa valorização 
financeira pelo tempo dispendido aos pacientes fora da consulta presencial e pos-
sibilitará vários arranjos de otimização de tempo e de custos, com vantagens para 
médicos e pacientes, como hoje já é possível para psicólogos e seus pacientes.”
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SOBRE A ICLINIC
A iClinic é uma empresa que oferece como principal solução 

um software médico especializado em gestão de clínicas e 

consultórios médicos, que pode ser acessado de qualquer 

lugar. Nossa missão é empoderar o médico independente a 

administrar seu negócio da melhor forma, com a ajuda da 

tecnologia e de conteúdos educativos oferecidos por meio 

dos nossos canais, como blog, cursos e canal no Youtube.

Queremos tornar o atendimento aos 

pacientes mais eficiente, possibilitando uma 

experiência de excelência para eles.

Escolhida pela Endeavor como uma das startups mais 

promissoras do Brasil, a iClinic já passou pelo programa de 

aceleração da Rockstart, em Amsterdã e no Vale do Silício. 

Entre as ferramentas oferecidas pelo software, estão: 

prontuário eletrônico, prescrição de medicamentos, 

agenda online, confirmação de consultas por 

SMS e e-mail, marketing e gestão financeira. Confira mais em: www.iclinic.com.br
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SOBRE A MEMED
Líder no mercado em prescrição médica digital, a Memed 

é uma das primeiras healthtechs do Brasil e uma das 

principais companhias no mercado de novas tecnologias 

para o setor de saúde.  Desde sua fundação, em 2012, vem 

trabalhando para criar um ecossistema digital em torno das 

prescrições, integrando todas as pontas do ecossistema 
da saúde, como pacientes, médicos, hospitais, 
operadoras de saúde, redes de farmácias e drogarias. 

O objetivo da Memed é possibilitar que os pacientes 

saiam dos consultórios ou da telemedicina, apenas com a 

versão digital das receitas e que possam comprar seus 

medicamentos, sem a necessidade de apresentar uma 

receita médica em papel e preocupar-se com possíveis 

erros ou dores de cabeça nesta jornada. Este processo traz 

mais segurança, inteligência, acesso a outras informações .

Confira mais em: www.memed.com.br
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SOBRE A 
MEDICINAE 
SOLUTIONS
A Medicinae é uma empresa de serviços financeiros 

exclusivos para o setor da saúde. Nossa missão é permitir 

que o médico receba como e quando quiser, que tenha 

total visibilidade e autonomia sobre seus recebimentos.

Confira mais em: www.medicinaesolutions.com
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