
 
 

 

 

  Secretaria de Estado de Saúde do Amapá 

Secretaria Adjunta de Enfrentamento à COVID-19 

 

NOTA TÉCNICA nº 0002/2020 SAEC/SESA, de 01 de junho de 2020 

 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que 

o surto da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. E em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 

OMS como uma pandemia; 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Medicina (CFM) decidiu aperfeiçoar ao máximo a eficiência 

dos serviços médicos prestados e, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE E ENQUANTO DURAR A 

BATALHA DE COMBATE AO CONTÁGIO DA COVID-19, reconhecer a possibilidade e a eticidade da 

utilização da telemedicina, além do disposto na Resolução CFM nº 1.643, de 26 de agosto de 2002; 

CONSIDERANDO o disposto na RESOLUÇÃO CFM 1.642/2002, onde descreve que as informações 

sobre o paciente identificado só podem ser transmitidas a outro profissional com prévia permissão do 

paciente, mediante seu consentimento livre e esclarecido e sob rígidas normas de segurança capazes de 

garantir a confidencialidade e integridade das informações;  

CONSIDERANDO que o médico tem liberdade e completa independência para decidir se utiliza ou não 

recomenda o uso da Telemedicina para seu paciente, e que tal decisão deve basear-se apenas no 

benefício do paciente;  

CONSIDERANDO que o médico que exerce a Medicina a distância, sem ver o paciente, deve avaliar 

cuidadosamente a informação que recebe, só pode emitir opiniões e recomendações ou tomar decisões 

médicas se a qualidade da informação recebida for suficiente e pertinente para o cerne da questão;  

CONSIDERANDO o teor da "Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas na 

utilização da Telemedicina", adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, em Tel 

Aviv, Israel, em outubro de 1999;  

CONSIDERANDO o disposto nas resoluções CFM nº 1.638/2002 e nº 1.639/2002, principalmente no 

tocante às normas para transmissão de dados identificados; 



 

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto N° 1.527, de 15 de abril 

de 2020, pela presente,  

 

DETERMINA: 

 

A TELEMEDICINA no Amapá poderá ser exercida em três moldes: tele orientação, que permite que 

médicos realizem a distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento; tele 

monitoramento, que possibilita que, sob supervisão ou orientação médicas, sejam monitorados a 

distância parâmetros de saúde e/ou doença; e tele interconsulta, que permite a troca de informações e 

opiniões exclusivamente entre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico. 

E poderá ser definida como o exercício da medicina por meio da utilização de metodologias interativas de 

comunicação audiovisual e de dados – como, por exemplo, vídeo ligações de aplicativos como WhatsApp 

e Skype – com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde. Ferramentas de grande 

utilidade para situações como a atual, em que, para evitar contato com a COVID-19 (doença causada 

pelo novo Coronavírus), onde deslocamentos e aglomerações são evitados. 
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