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Características da política de saúde no Brasil 
período – 1930 à 1980
• Saúde pública direcionada para o controle de doenças específicas 

• Assistência médica previdenciária/voltada para os trabalhadores do 
mercado formal

• Exclusão de parcela expressiva da população

• Pouca efetividade do modelo de Atenção

• Destaque do setor privado na prestação de serviços subsidiado pelo 
Estado

• 1980-> Reforma Sanitária-> contexto da redemocratização e da crise 
financeira-> Parte da crítica a essas características para construir uma 
proposta abrangente.



1960 
Mercury Project -

Medicina no 
espaço da NASA.

1970
NASA em 

parceria com o 
Canadá.

Breve cronologia de aplicações e serviços de TS/TM

1900-10 1930 1950 1970 1980 1990 2000 2010                2020

1990 
O Projeto REVISA, nas 

ilhas Canárias (1.5 
milhões de habitantes). 

Permitiu que as 7 ilhas e 
os principais hospitais 

estivessem providos de 
tecnologia de 

telemedicina, ligações 
por vídeo de alta 

resolução e câmeras de 
vídeo para a captura das 

consultas. Espanha.

1916 Durante a 
primeira guerra 
mundial o rádio 
foi utilizado para 

permitir a 
comunicação 
entre médicos

1969. Criação do SAMU (Service 
d´Aide Medical d´Urgence) e do 
SAMUR (Service Mobile d´Urgence
et Reanimation), em 1970 o 
número de centros regionais 
ligados já eram 15. França. 
Teleradiologia usando televisão. 
Finlândia.

1988 Radiologia : transmissão 
digital de imagem. Suécia. 
Teleradiologia em Berlim, 

Alemanha. Teleconsultas de 
Oncologia, Ortopedia e 

Teleradiologia, Projeto TELCOS. 
Itália.

2007, o 
projeto-piloto 

Telessaúde 
Brasil  em 9 

estados  (AM, 
CE, PE, GO, 
MG, SP, RJ, 

SC, RS)

1906 
Wilhelm Einthoven, iniciou 

experiências de consulta 
remota através da rede 

telefônica, descreve como 
realizar a transmissão por 

telefone de ECG.
1910 

Primeiro estetoscópio 
elétrico a funcionar por 

telefone. Inglaterra.

1984 Vigilância 
doméstica para 
pessoas idosas e 

deficientes. 
Espanha (Pais 

Basco).

1968. 
Neurofisiologia; 

EEG, ECG. Hospital 
Universitário de 
Uppsala, Suécia 

(Gävle).

1950 
Transmissão 

de cirurgia em 
circuito de TV 
fechado. EUA 
e Argentina

2006, Rede
Universitária

de 
Telemedicina, 
RUTE em 19 
hospitais e 
centros de 

pesquisa no 
Brasil.



I. 2006 - 19 Instituições beneficiadas/ 2007- 57 instituições/ 2014-
150 instituições

II. RUTE/SIG- Grupos de Interesse Especial (do inglês Special Interest
Groups - SIGs)- Integração e a colaboração entre profissionais de 
saúde. 

III. Os SIGs promovem sessões, por videoconferência ou 
webconferência, para debates, discussões de caso, aulas, 
pesquisas e avaliações à distância, em várias especialidades e 
subespecialidades médicas.

IV. 2007- MS- Programa Nacional de Telessaúde – Piloto em 9 
Estados- Núcleos universitários sediados em universidades 
federais e estaduais.

V. PNT- Voltado para Atenção Primária em Saúde- Qualificar a 
prática dos profissionais por meio da oferta de teleconsultoria 
telediagnóstico e tele-educação.

Histórico no SUS (1980-2020) em 11 passos



VI. 2011- MS ampliou a base de financiamento para iniciativas de Telessaúde, 
incluindo a Secretaria de Atenção à Saúde como financiadora, além da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES)

VII. Transformou o Projeto Piloto de Telessaúde no Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Redes.

VIII. Presente atualmente em todas as regiões do Brasil, com um ou mais 
núcleos de Telessaúde AM, TO, MA, CE, PB, PE, RN, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, 
SP, PR, SC, RS.

IX. Financiado pelo SUS e com foco na APS

X. TSBR- Atividades de educação continuada, aproximando-as das equipes de 
APS localizadas em qualquer ponto do país, estratégias de apoio 
assistencial, teleconsultorias e telediagnóstico, que fortaleçam a integração 
entre os serviços de saúde ampliando a resolutividade dos mesmos. 

XI. Pandemia 2020 – libera-se a teleconsulta com a Lei nº 13.989/2020

Histórico no SUS (1980-2020) em 11 passos



Monitoramento da política - Revisão
• A telessaúde vem sendo implantada no país desde a criação do SUS. Há uma 

confusão conceitual que prejudica a proposição de modelos de avaliação desse 
tipo de serviço. Telessaúde deriva do termo telemedicina, porém possui espectro 
ampliado à inclusão de outras profissões, como enfermagem, farmácia e 
reabilitação no processo de cuidado [1]. 

• Saúde eletrônica, saúde móvel e saúde ubíqua, termos abreviados com uma letra 
na frente da palavra saúde (e-saúde, m-saúde e u-saúde) surgiram com a Internet. 
Nos anos 2000, o tema internet das coisas e saúde (IoMT) emerge. De 1950 a 
2020, a telemedicina percorreu um caminho semântico até ser denominada saúde 
digital. Porém, a maior inflexão conceitual no modo de cuidar está na mudança do 
termo telemedicina para telessaúde, que incorpora o paradigma da promoção da 
saúde e uma conceituação mais abrangente do domínio da saúde nas TIC. 

• A despeito dessas denominações, a telessaúde ainda pode ser considerada como 
relativamente emergente pelo fato de enfrentar desafios diversos para sua 
adoção nos serviços. A pesquisa teve como pressuposto que a agenda da política 
pública pode auxiliar no entendimento da evolução da telessaúde no Brasil.



Objetivo e Metodologia

• O objetivo do estudo foi descrever elementos-chave com foco na compreensão do 
desenvolvimento da política de telessaúde no país, no período de 1980 a 2020, 
utilizando o referencial teórico dos estudos de política pública.

• Realizou-se revisão narrativa e análise temática com base modelo de coalização 
de defesa (MCD), advindo dos estudos de políticas públicas. 

• O material coletado consistiu principalmente em legislações e documentos 
públicos do Ministério da Saúde (MS) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) do período 1980-2020, que tiveram participação na 
organização da telessaúde nacional. 

• Também foram consultadas resoluções dos conselhos profissionais da área da 
saúde (medicina, enfermagem, odontologia, psicologia, fonoaudiologia) e material 
veiculado pela imprensa. 



Objetivo e Metodologia

• Dentre as metodologias de análise das políticas de saúde que visam 
identificar as fases do ciclo da política desde a entrada na agenda 
pública até a uma avaliação, selecionou-se o Modelo de Coalizão de 
Defesa (ou modelo de coalizão de advocacia) [3]. 

• Ele apresenta a interação entre coalizões no interior de um 
subsistema político que, por sua vez, opera dentro de um sistema 
político amplo e interage com o ambiente externo.



Resultados e Discussão
• O subsistema da política 

brasileira de telessaúde 
contém coalizões, agentes 
minimizadores de conflitos 
e a autoridade 
governamental responsável 
pelas decisões políticas. 

• Como resposta ao Problema 
Motivador (Ampliação do 
acesso ao cuidado) 
formulou-se propostas; 
houve escolhas 
implementadas e 
monitoradas. 

• A criação do 
Departamento de 
Informática do SUS 
(DATASUS), do Programa 
Telessaúde Brasil Redes 
e do Departamento de 
Saúde Digital/MS são 
respostas públicas. 



Resultados e Discussão

• A Coalizão dos 
Conselhos 
Profissionais apresenta 
estratégias nas 
resoluções, que 
orientam as categorias 
profissionais no 
manejo da telessaúde. 

• Já a Coalizão dos 
Especialistas congrega 
a indústria e a 
academia, que 
fornecem relatórios 
técnicos e de pesquisa 
para municiar 
gestores. 



Resultados e Discussão
• Os agentes protagonistas 

estão na Comissão 
Intergestores Tripartite e 
nos Gestores do MS que 
decidem regras e 
alocação de recursos[4]. 

• Esses agentes têm a 
limitação de exercerem o 
advocacy não 
remunerado. 

• Destaca-se como recurso 
o padrão de dados de 
atenção à saúde, que 
baseia a Rede Nacional 
de Dados em Saúde e o 
Conecte SUS[5]. 

• Como resposta à COVID, 
foi promulgada lei[6] que 
regulamenta a 
telemedicina, pleito 
constante da coalizão de 
especialistas.



Considerações finais
• Ressalta-se, como oportunidade estrutural de longa duração a ser proporcionada pela 

política de telessaúde, a diminuição das desigualdades sociais, pois a telessaúde pode 
minimizar sensivelmente o deslocamento dos pacientes e aumentar a transparência 
do serviço. 

• Porém, ainda é necessário estabelecer grau de consenso entre a comissão de 
gestores, comitês e conselhos de diversas naturezas. Há parâmetros relativamente 
estáveis que propiciaram o desenvolvimento da política de telessaúde brasileira. 

• Como valores socioculturais e de estrutura social, destaca-se o debate sanitário do 
direito à saúde em contraposição à financeirização das políticas sociais e a estrutura 
constitucional básica que postula a saúde como direito de todos e dever do estado. 

• A implementação imediata da teleconsulta como uma das modalidades de telessaúde 
para combate à pandemia de COVID-19 no Brasil tem um histórico que pode ser 
evidenciado nessa abordagem e tende a figurar com outras já implantadas no país.
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