RESOLUÇÃO N.º 332/2020

“Autoriza o uso da telemedicina no âmbito da
Assistência à saúde do SEPREV – Serviço de
Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Municipais de Indaiatuba”

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SEPREV - Serviço de
Previdência e Assistência à Saúde dos Funcionários Municipais de Indaiatuba, usando
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 24/2014,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020,
CONSIDERANDO a aprovação da Lei Federal nº 13.989, de 15 de
abril de 2020, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo
coronavírus (SARS-CoV-2),
CONSIDERANDO o que ficou deliberado pelo
Administrativo em sua reunião ordinária de 23/04/2020 (Ata nº 06/2020),

Conselho

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizado no âmbito da Assistência à Saúde do
SEPREV o uso da telemedicina, nas consultas médicas e de nutricionistas, e nas
sessões realizadas por psicólogos, enquanto durar a crise ocasionada pelo
coronavírus (SARS-CoV-2).
Art. 2º. Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da
medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de
doenças e lesões e promoção de saúde, devendo ser observada as regras da ANS –
Agência Nacional de Saúde e as normas relativas ao respectivo Conselho de Classe.
Parágrafo único. Os profissionais de saúde credenciados no
SEPREV, no uso da telemedicina, quando for necessário a emissão de receitas
médicas aos beneficiários, estão obrigados a disponibilizá-las virtualmente, com
assinatura digital.

Página 1 de 2

Art. 3º. Constatada fraude no uso da telemedicina, na forma de que
trata essa Resolução, o profissional de saúde credenciado será imediatamente
descredenciado.
Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.

Indaiatuba, 23 de abril de 2020.

Vani Rosa Moreira Rieder
Presidente do Conselho Administrativo
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TELEMEDICINA
Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para
fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, devendo ser
observada as regras da ANS – Agência Nacional de Saúde e as normas relativas ao respectivo
Conselho de Classe.

1. Serviços autorizados com uso da telemedicina
Conforme Resolução 332/2020, do Conselho Administrativo do SEPREV, os serviços que
poderão ser prestados com o uso da Telemedicina são:
I.
II.
III.

Sessões de psicologia; e
Consultas médicas nas especialidades credenciadas; e
Consultas com nutricionistas.

2. Regras gerais para uso da telemedicina
Para a prestação de serviços com o uso da telemedicina aos beneficiários do SEPREV, o
profissional de saúde credenciado (médico, psicólogo ou nutricionista) deverá seguir as regras,
normativas e orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, do respectivo
Conselho de Classe e do SEPREV, especialmente a Resolução SEPREV nº 332/2020 e as
orientações previstas neste documento.
Os serviços prestados em desacordo com o descrito no parágrafo anterior poderão ser
integralmente glosados, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades previstas na
legislação.

3. Fluxo de atendimento e de cobrança:
O profissional de saúde que estiver habilitado à prestação de serviços com o uso da telemedicina
de acordo com as regras da ANS e do seu respectivo Conselho de Classe, deverá ainda atender às
seguintes instruções obrigatórias:
3.1. Para agendar o atendimento com o uso de telemedicina, o prestador credenciado deverá
providenciar orientação de forma objetiva, adequada e clara ao beneficiário, indicando a
plataforma tecnológica que será utilizada, as restrições do atendimento “remoto” e
prestando todas as orientações necessárias para que o atendimento seja satisfatório.

3.2. Para realizar o atendimento do beneficiário com o uso de telemedicina, o prestador
credenciado deverá:
3.2.1. Solicitar a guia no sistema de autorizações do SEPREV, no dia do atendimento do
beneficiário, como se fosse um atendimento presencial, com 2 (duas) ressalvas:
a. Deverá ser utilizado o tipo de guia SP/SADT, tanto para consultas médicas,
quanto para consultas com nutricionistas e com psicólogos;

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.

b. Ao solicitar a consulta médica (1.01.01.01-2), a consulta com nutricionista
(5.00.00.56-0) ou a sessão de psicologia (5.00.00.46-2), deverá ser indicado o
Tipo de Atendimento “Telessaúde” no campo 32
c. Continua obrigatória a validação da identidade do beneficiário;
Imprimir a guia autorizada;
Preencher e assinar as guias de SP/SADT, da mesma forma que o atendimento
presencial
a. No campo “Observação/Justificativa” da respectiva guia, o prestador deverá
indicar o horário de início e de término do atendimento e a plataforma utilizada,
como por exemplo Whatsapp, Skype, Zoom.
b. No campo “Assinatura do beneficiário ou responsável”, o prestador deverá
demonstrar a identificação do beneficiário na plataforma utilizada, como por
exemplo
i. No Whatsapp, o número de telefone do beneficiário;
ii. No Skype, o nome de usuário ou e-mail do beneficiário;
Anexar à guia, evidências de que o atendimento foi realizado, podendo ser print de
tela do aplicativo e outros.
Havendo necessidade de emitir receita ou solicitação médica ao beneficiário, esta
deverá ser assinada digitalmente e enviada para o meio eletrônico de contato do
beneficiário.
A ausência de qualquer informação prevista neste documento, ou o descumprimento
das regras e orientações da ANS, dos respectivos Conselhos de classe ou do
SEPREV, ensejará a glosa integral do valor do procedimento cobrado, sem prejuízo
de outras penalidades previstas na legislação.

3.3. Para efetuar a cobrança dos serviços realizados com o uso da telemedicina, o
prestador credenciado deverá:
3.3.1. Apresentar as guias referentes aos serviços realizados com uso da telemedicina
SEPARADAMENTE das guias referentes aos atendimentos presenciais;
3.3.2. Respeitar as datas previstas no calendário de entrega de produção já estabelecido pelo
SEPREV;
As demais regras e orientações quando ao processo de entrega da produção e de pagamento
permanecem inalteradas.

Exemplo de guia preenchida:
Guia de SP/SADT

