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           Assunto: Telenfermagem. 

 

 

1. Do fato 

 

Solicitação de esclarecimentos quanto a possibilidade do Enfermeiro realizar a 

Telenfermagem. 

 

2. Da fundamentação e análise 

 

A Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na Lei do Exercício 

Profissional (Lei n
o
 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto 94.406/1987), além 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).  Neste sentido, a Enfermagem 

atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com autonomia e 

em consonância com os preceitos éticos e legais. 

 

Sendo assim, conforme o questionamento realizado, bem como em relação à legislação, 

entendemos que o Programa Telessaúde no Brasil foi instituído pelo Ministério da Saúde em 

2007, com o objetivo de proporcionar, por meio de uma nova proposta pedagógica, a inserção 

de novas tecnologias em ambiente de ensino para os trabalhadores e estudantes das áreas da 

Saúde que se apropriam de um número grande de ferramentas para auxiliá-los na busca de 

conhecimentos e atualizações (http://www.telessaude.uerj.br/resource/goldbook/pdf/7.pdf). 

 

Considerando a importância e contínuo avanço desse programa a Portaria Nº 2.546, de 

27 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, redefine e amplia o Programa Telessaúde 

http://www.telessaude.uerj.br/resource/goldbook/pdf/7.pdf


Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde 

Brasil Redes). No Art. 1º fica explicitada essa redefinição e no parágrafo único descreve: 

 

[...] 

O Telessaúde tem por objetivo apoiar a consolidação das Redes de Atenção à Saúde 

ordenadas pela Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2546_27_10_2011.html).  

 

Assim, a Telessaúde tem uma proposta abrangente e permite que as disciplinas da 

saúde, incluindo a Enfermagem, desenvolvam atividades que se referem a saúde à distância 

entre dois ou mais lugares e de acesso remoto, por meio de tecnologias da informação e 

comunicação. O Conselho Internacional de Enfermagem (ICN) ressalta a Telenfermagem 

como: 

 

[...] 

o desenvolvimento da prática de enfermagem à distância, mediada, em todo ou em 

parte, por meio eletrônico, englobando as dimensões do processo de trabalho 

assistencial, educacional, de gerenciamento e de pesquisa 

(http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n4/0080-6234-reeusp-47-4-0990.pdf). 

 

As experiências internacionais com telenfermagem afirmam ser esta uma ferramenta 

que proporciona otimizar o tempo e aumentar a produtividade da prática clínica.  

 

No Brasil as experiências com a telenfermagem são caracterizadas pelas atividades 

de teleconsultas, desenvolvimento, avaliação e implementação de sistemas de apoio a decisão 

clínica e gerencial, assim como o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem 

que contem objetos educacionais digitais, possibilitando o processo de educação permanente 

dos profissionais de enfermagem (http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n4/0080-6234-reeusp-

47-4-0990.pdf). 

 

Assim, torna-se importante considerar que embora haja normativas do Ministério da 

Saúde para a realização da telessaúde, para que a telenfermagem possa ser realizada com 

efetividade, eficiência e eficácia: 

 

[...] 

deve ser inserida na formação e na capacitação dos profissionais de enfermagem, 

desenvolvendo habilidades técnicas, cientificas e ético-políticas, bem como 

priorizando a interação humana que acontece, especialmente, no trabalho de 

enfermagem, representado pela relação face a face, respeitando a individualidade do 

ser humano, pela importante responsabilidade social que tem e pelo compromisso 

ético com a vida (http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n4/0080-6234-reeusp-47-4-

0990.pdf). 

 



Portanto, o Enfermeiro com capacitação técnico-científica, ético-política e com 

recursos propostos para essa ação, poderá contribuir e realizar a teleconsulta de Enfermagem, 

bem como as demais atividades decorrentes desse conhecimento. 

 


