
RESOLUÇÃO SES N° 2102 DE 21 DE AGOSTO DE 2020 

APROVA E REGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO DE TELESSAÚDE 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TELESSAÚDE RJ. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições  legais, tendo em vista o que 

consta no Processo Administrativo nº SEI-080001/014535/2020, e 

CONSIDERANDO: 

- a Portaria n° 2.554, de 28 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, que institui Programa 

de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, o Componente de Informatização e 

Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica, integrado ao Programa Nacional Telessaúde Brasil 

Redes; 

- a Portaria n° 2.546, de 27 de outubro de 2011, que redefine e amplia o Programa Telessaúde 

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

Brasil Redes); 

- Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e dá outras providências; 

- a Portaria nº 3.127, de 28 de dezembro de 2012, que altera dispositivos da Portaria nº 

2.554/GM/MS, de 28 de outubro de 2011, que institui, no Programa de Requalificação de 

Unidades Básicas de Saúde, o Componente de Informatização e Telessaúde Brasil Redes na 

Atenção Básica, integrado ao Programa nrial Especializada; 

III - prestar apoio técnico clínico para a organização do acesso à saúde em decorrência da 

COVID-19. 

Art. 2º - O Telessaúde RJ será composto por profissionais de saúde e profissionais necessários 

à operacionalização com prática na Atenção Primária à Saúde e/ou com experiência prévia em 

atividades correlatas à docência. 

Art. 3° - Ficam estabelecidas as seguintes modalidades de atuação do Telessaúde RJ: 

I - Teleconsultoria;  

II - Apoio à Gestão do Acesso à Atenção Ambulatorial Especializada; 

III - Teleducação; 

Art. 4º - A modalidade Teleconsultoria será operada pelo atendimento à todos os profissionais 

de saúde da Atenção Primária, com o objetivo de promover discussão e apoio na condução de 

quadros clínicos, através do atendimento telefônico 0800-021-8119 ou via plataforma 

eletrônica (https://dev.telessaude.uerj.br/st0800), disponíveis de segunda à sexta-feira, das 08 

às 18h. 



§ 1º - As orientações ou pareceres emitidos terão como base teórica os manuais do Ministério 

da Saúde, Códigos de Ética Profissionais de cada categoria, Notas Técnicas emitidas pela 

Secretaria de Estado de Saúde e fontes acadêmicas com evidência científica adequada. 

§ 2º - A discussão de casos deve considerar a capacidade instalada e os recursos disponíveis na 

rede local. 

§ 3º - Dúvidas e temáticas mais frequentes serão fontes de subsídio para estruturação de 

processos de educação permanente. 

§ 4º - Todas as chamadas e conversação entre as equipes serão gravadas. 

Art. 5º - A modalidade Apoio à Gestão do Acesso à Atenção Ambulatorial Especializada 

consistirá em oferta aos gestores municipais de avaliação às demandas e ofertas existentes no 

município/Região. 

Parágrafo Único - O processo de trabalho nesta modalidade será pactuado com os gestores em 

cada Região de Saúde, incluindo etapas de compreensão das demandas, diagnósticos 

específicos das solicitações realizadas pelos profissionais de saúde, construção e 

implementação de protocolos de encaminhamento. 

Art. 6º - As atividades da modalidade teleducação serão organizadas através da utilização de 

tecnologias educativas que oportunizem o acesso a conteúdos confiáveis, a interatividade e a 

construção coletiva de saberes, de forma a promover aprendizagem significativa aos 

trabalhadores e estudantes do SUS. 

§ 1º - As estratégias disponibilizadas contarão com ferramentas educativas  síncronas e 

assíncronas, a exemplo de webconferências, webinários, cursos e aulas online e videoaulas. 

§ 2º - Seu desenvolvimento buscará viabilizar maior acesso e adesão às ações de educação 

permanente e formação de trabalhadores em saúde e estudantes (estagiários de nível médio e 

técnico, graduandos, pós-graduandos e residentes). 

§ 3º - A responsabilidade de viabilização da estrutura e logística adequadas para 

implementação das ações e utilização dos materiais será do município e/ou região de saúde. 

§ 4º - A programação das ações terá como foco temas que promovam o aumento da 

resolubilidade da APS e a integração da Rede de Atenção à Saúde. Serão considerados temas 

prioritários: agravos mais prevalentes e com impacto nos indicadores de morbimortalidade no  

estado, manejo clínico das urgências e emergências, manejo clínico de doenças e agravos não 

transmissíveis (DANTs), atenção ao pré-natal, parto e puerpério, qualificação da assistência na 

APS, atenção Psicossocial, saúde das populações em situação de vulnerabilidade, imunização, 

atenção farmacêutica. 

§ 5º - O planejamento e execução das atividades previstas terão como base: 

I - o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, construído a partir do diagnóstico 

situacional das regiões do ERJ e áreas técnicas SES-RJ; 

II - os Planos de Educação Permanente em Saúde elaborados pelas unidades SES-RJ; 



III - demandas constatadas junto a iniciativas de formação para o trabalho, dentre elas os 

estágios curriculares e extracurriculares e os programas de pós-graduação lato e stricto sensu, 

especialmente nos moldes de residência, sobretudo os voltados para a Atenção Primária à 

Saúde e à Rede de Atenção à Saúde; 

IV - levantamentos advindos das ações de Teleconsultoria e Apoio matricial; 

V - temas relacionados ao incentivo e aprimoramento de pesquisas e inovações no âmbito da 

SES-RJ; 

Art. 7º - Essa Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.  

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020 

ALEX BOUSQUET 

Secretário de Estado de Saúde 

 


