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7

Este tutorial fornece as orientações necessárias para o total aproveita-
mento das funcionalidades oferecidas pela Plataforma do Telessaúde 
do Ministério da Saúde. Você irá observar que toda a plataforma foi 
desenhada para ser o mais próximo possível de um serviço de e-mail, 
de forma a simplificar e facilitar os processos de elaboração da Soli-
citação de Teleconsultoria, leitura da resposta e avaliação da mesma. 
Para mais informações sobre os conceitos envolvidos nesses processos, 
bem como para o detalhamento dos tipos de teleconsultorias, consulte 
o Protocolo de Solicitação, suplemento do Manual de Telessaúde para 
a Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde (Ver Anexo A).

Apresentação
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1  ACESSO À PLATAFORMA DE TELESSAÚDE - MS
A Plataforma de Telessaúde pode ser utilizada em qualquer computador 
que esteja conectado à Internet e possua um navegador, por meio do ende-
reço eletrônico, conforme a Figura 1 abaixo:

www.tsaude.servicos.ws

Figura 1 – Tela de acesso à Plataforma de Telessaúde - MS 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Legenda

1. Endereço eletrônico da Plataforma de Telessaúde – MS;

2. Digite aqui o seu identifi cador de acesso (ID1) ou o seu e-mail;

3. Digite aqui a sua senha;

4. Marque se deseja manter-se logado por mais tempo;

1 O seu identifi cador de acesso é igual a parte do seu e-mail (que você informou para cadas-
tramento) antes do símbolo de @. Ex.: e-mail = jose.andrade@mail.br, ID = jose.andrade.
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5. Após digitar o seu ID e a senha, clique em ‘Login’ para acessar sua Cai-
xa de Entrada;

6. Link ‘Esqueci minha senha’: Clique aqui em caso de esquecimento da 
sua senha. A seguinte tela, fi gura 2, será apresentada. Informe seu nome 
de usuário no campo ‘usuário’ e você receberá em seu email cadastrado 
uma nova senha.

Figura 2 – Tela de recuperação de senha

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Fazendo isto, clicando em ‘Confi rmar’ a plataforma enviará um e-mail para 
o endereço de e-mail cadastrado junto ao seu usuário. Neste e-mail haverá um 
link para que você possa alterar sua senha, que abrirá na janela do navegador a 
seguinte tela, de acordo com a fi gura 3 abaixo:

Figura 3 – Tela de recadastramento de senha

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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Nesta tela, entre com o seu login no campo ‘usuário’ e nos campos ‘Nova 
senha’ e ‘Confi rmar a Senha’ entre com a sua nova senha desejada. Clicando 
em ‘Confi rmar’ a plataforma exibirá a seguinte tela, conforme fi gura 4 abaixo:

Figura 4 – Tela após recadastramento de senha

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Nesta tela a plataforma informa que a sua senha antiga não permite o aces-
so à plataforma mais. Clique na palavra ‘Aqui’ da frase ‘Para logar novamente, 
clique Aqui’ e será apresentada a tela inicial de login da plataforma.

NOTA

O link enviado ao seu e-mail deve ser utilizado apenas para UMA 
troca de senha. Se esquecer a senha e/ou quiser alterar novamente, 
deve-se clicar no link ‘Esqueceu a Senha?’ e ver no e-mail envia-
do para a caixa de entrada o novo link. Utilizar mais de uma vez o 
mesmo link para troca de senha pode fazer com que a plataforma 
bloqueie o acesso do usuário em questão.
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2  CAIXA DE ENTRADA
Esta é a sua tela após realizar o login, conforme fi gura 5 abaixo:

Figura 5 – Caixa de Entrada

    

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Legenda

1. Clique aqui para acessar o tutorial em tela;

2. Identifi cação do Núcleo de Telessaúde ao qual você está vinculado;

3. Sua identifi cação;

4. Onde você está;

5. Suas solicitações (ver Lista de Solicitações, página 13);

6. Clique aqui para atualizar a tela (refresh);

7. Clique aqui para sair da plataforma;

8. Seu menu de atividades (ver Menu de Atividades, página 12);

9. Clique em qualquer uma dessas três opções para abrir uma nova solici-
tação (ver Nova Solicitação, página 15).

1

43

5

7

8

6

9

2



Ministério da Saúde  |  Universidade Federal do Rio Grande do Sul12

3  MENU DE ATIVIDADES
O menu à esquerda em sua tela lhe permite as atividades de solicitar, acompa-
nhar, ler e avaliar as suas teleconsultorias, conforme a fi gura 6 apresenta.

Figura 6 – Menu de Atividades

  

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Clique aqui para realizar uma nova solicitação de 
teleconsultoria (ver Nova Solicitação, página 15).

Clicando aqui você acessa todos os processos 
que dependem de alguma ação sua (ver Caixa de 
Entrada, página 11).

Aqui você acompanha em que ponto do fl uxo estão 
as suas solicitações (ver Caixa de Saída, página 23).

Esta caixa acumula todas as teleconsultorias 
que você solicitou até o momento e que já foram 
fi nalizadas (ver Finalizadas, página 25).
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4  LISTA DE SOLICITAÇÕES
Todas as suas caixas possuem uma Lista de Solicitações que organizam o seu 
respectivo conteúdo, apresentando informações resumidas que facilitam a 
identifi cação e o acompanhamento dos processos. Também permitem a visu-
alização e a alteração de certos dados referentes às solicitações. Está represen-
tada na fi gura 7 a seguir.

Figura 7 – Lista de Solicitações da Plataforma de Telessaúde - MS

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Legenda

1. Cada solicitação recebe um número de processo de forma automática 
e que nunca se repete. É o número de identidade da solicitação de tele-
consultoria;

2. Identifi ca quais solicitações são do tipo assíncrona (texto) ou do tipo 
síncrona (vídeo). Mais detalhes sobre os tipos de solicitação ver em 
“Nova Solicitação”, página15;

3. A descrição apresenta as primeiras linhas da solicitação, onde você 
pode ler a pergunta realizada;

4. Essas colunas informam o seu nome, cidade e Estado;

5. Aqui você identifi ca qual a atividade a ser realizada com uma determi-
nada solicitação. As atividades possíveis são “Não Enviada” (ver Nova 

51
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Solicitação, página 15), “Solicitação” (ver Pedido de Esclarecimentos da 
Equipe de Telerregulação, página 21), “Avaliação” (ver Ler e Avaliar a 
Resposta, página 18), “Solicitação Finalizada” e “Solicitação Cancelada” 
(ver Finalizadas, página 24).

6. Existem três tipos de status para uma solicitação: “Executando” (pro-
cesso em aberto), “Finalizado” (processo finalizado) e “Cancelado” (ver 
Finalizadas, página 24);

7. Data e hora do envio da solicitação (ver Nova Solicitação, página 15); 

8. Tempo decorrido desde e o envio de uma nova solicitação até a fina-
lização da mesma. A contagem de tempo se encerra quando um tele-
consultor responde a teleconsultoria. Esse item aparecerá em vermelho 
para solicitações assíncronas (texto) que excederem três dias de espera 
(estiverem atrasadas). O prazo de três dias não se aplica para solicita-
ções síncronas (vídeo);

9. Ícone da lupa. Clique aqui para visualizar uma solicitação;

10. Ícone do lápis. Clique aqui para editar uma solicitação;

11. Aqui você escolhe a coluna que será usada para ordenar a sua Lista de 
Solicitações;

12. Quando você tiver mais de uma página de solicitações, nessa área serão 
apresentados os botões de navegação pela paginação.
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5  NOVA SOLICITAÇÃO
Para abrir a tela de nova solicitação de teleconsultoria, clique em um dos três 
locais da sua tela indicados pelo item 9 da fi gura 5 (página 11). A tela apresen-
tada ao solicitante está retratada na fi gura 8.

Figura 8 – Tela de abertura de Nova Solicitação - Plataforma Telessaúde – MS

    

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Legenda

1. Aqui você pode verifi car se os seus dados estão corretos. Caso encontre 
algum erro de cadastro, entre em contato através do e-mail ou telefone 
fornecidos pelo seu Núcleo de Telessaúde;

12
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2. Clique no sinal de menos (–) para ocultar seus dados. Um sinal de mais 
(+) irá surgir para exibi-los novamente;

3. Escolha o tipo de solicitação2 desejada. Solicitações de teleconsultorias 
assíncronas (texto) serão respondidas em até três dias (72h). Solicita-
ções de teleconsultorias síncronas (vídeo) serão agendadas (ver Pedido 
de esclarecimentos da equipe de Telerregulação, página 21);

4. Para solicitações assíncronas, escolha se deseja uma resposta completa 
ou apenas uma indicação de material de leitura;

5. Selecione aqui entre a opção pertinente, se a solicitação está ou não 
relacionada ao atendimento de um paciente em específico;

6. Descreva aqui a sua solicitação. Se necessário, informe dados clíni-
cos e resultados de exames laboratoriais para a discussão do caso3 
(na modalidade de teleconsultoria síncrona - vídeo). Nesse caso, 
você pode informar nesse campo, logo após a descrição da sua soli-
citação, a melhor ou as melhores datas e horários para a realização 
da teleconsultoria. A equipe de Telerregulação entrará em contato 
com você para confirmar a melhor data e horário ou para informar 
as datas e horários disponíveis na agenda do teleconsultor, para que 
você possa optar;

7. Clique aqui para salvar e continuar editando;

8. Clique aqui para salvar e enviar a sua solicitação de teleconsulto-
ria para o Núcleo de Telessaúde ao qual você está vinculado. Em 
seguida, abrirá uma caixa solicitando sua confirmação de envio da 
solicitação no centro da sua tela, conforme a figura 9 (ao clicar em 

2 Em caso de dúvida para determinar o tipo de Teleconsultoria, consulte o Protocolo de Soli-
citação, Suplemento do Manual de Telessaúde para a Atenção Básica/Atenção Primária 
à Saúde, disponível em: <dab.gov.br>.

3 Veja como compor adequadamente a descrição da sua solicitação de teleconsultoria no Pro-
tocolo de Solicitação, Suplemento do Manual de Telessaúde para a Atenção Básica/Aten-
ção Primária à Saúde, disponível em: <dab.gov.br> (Ver Anexo A).
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“Sim” sua solicitação será enviada, ao clicar em “Não” você volta a 
editar sua solicitação):

Figura 9 – Tela de confi rmação de envio de solicitação

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

9. Clique aqui para voltar para a Lista de Solicitações sem salvar (altera-
ções salvas ao clicar no botão Salvar serão mantidas).

Nota 

Quando houver necessidade de enviar arquivos referentes a sua solici-
tação, envie-os via e-mail ao núcleo ao qual você está vinculado.
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Figura 10 – Tela de Resposta e Avaliação da Teleconsultoria

    

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

1

2

3

54
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6  LER E AVALIAR A RESPOSTA
As teleconsultorias respondidas aparecerão na sua Caixa de Entrada com a ati-
vidade AVALIAÇÃO. Para visualizar a tela de leitura e avaliação da resposta de 
teleconsultoria, clique no ícone lápis ao lado do número do processo, conforme 
item 10 da fi gura 7. A tela apresentada será como a que está retratada na Figura 10.
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Legenda

1. Esse é o número do processo (teleconsultoria), que você está lendo e 
avaliando;

2. Aqui estão os seus dados atualmente cadastrados na plataforma. É im-
portante checar sempre esta aba, caso haja necessidade de alteração 
destes, informar o Coordenador do seu Núcleo de Telessaúde;

3. Nesse bloco você encontra cada uma das partes da sua resposta4;

4. O último bloco é o de Avaliação. A avaliação é importante ferramen-
ta de melhoria contínua dos serviços de teleconsultoria dentro de um 
Núcleo de Telessaúde. Quando o processo é respondido pelo Telecon-
sultor, este processo vai para a sua Caixa de Entrada e Finalizadas, após 
preenchimento do questionário de satisfação esta solicitação é dada 
como encerrada;

5. No primeiro item da avaliação você pode escolher entre as opções: 
Muito satisfeito, Satisfeito, Indiferente, Insatisfeito ou Muito insatisfei-
to, de acordo com a sua satisfação geral em relação a esse processo de 
teleconsultoria como um todo;

6. Escolha aqui uma das três opções em relação à resolução da sua dúvida 
principal: Atendeu minha dúvida principal, Atendeu parcialmente ou 
Não atendeu;

7. Use esse espaço para críticas, elogios ou sugestões. Caso sua dúvida não 
tenha sido completamente respondida, envie uma nova solicitação (ver 
Nova Solicitação, página 15) para complementação, não utilizando esse 
campo para novas perguntas;

8. Você pode clicar em Salvar para salvar e continuar editando, Salvar e 
enviar para finalizar o processo (ver Finalizadas, página 24) ou em Vol-
tar para voltar para a Lista de Solicitações sem salvar (alterações salvas 

4 Veja detalhes sobre cada uma das partes da resposta de uma teleconsultoria no Protocolo de 
Solicitação, Suplemento do Manual de Telessaúde para a Atenção Básica/Atenção Pri-
mária à Saúde, disponível em: <dab.gov.br> (Ver Anexo A).
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ao clicar no botão salvar serão mantidas). Para o botão de Salvar e en-
viar será solicitada uma confi rmação, conforme a fi gura 11 a seguir:

Figura 11 – Tela de confi rmação de envio de avaliação

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

A avaliação também fornece dados para a auditoria das teleconsultorias. 
Teleconsultorias com as quais você fi cou insatisfeito ou muito insatisfeito, 
bem como aquelas que não atenderam ou atenderam parcialmente a sua dú-
vida serão analisadas uma-a-uma pela equipe de Telerregulação e pela Coor-
denação do Núcleo de Telessaúde. Nos casos pertinentes o Teleconsultor será 
acionado para complementar a sua resposta.



21Plataforma de Telessaúde do Ministério da Saúde |  Tutorial do Solicitante

7  PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
DA EQUIPE DE TELERREGULAÇÃO
Sempre que necessário, a equipe de Telerregulação entrará em contato com 
você para esclarecer dúvidas em relação a sua solicitação (quanto ao tipo 
de solicitação ou quanto à clareza da solicitação) ou para definir a melhor 
data e horário para a realização de uma teleconsultoria síncrona.

Todos os processos cuja atividade seja igual a SOLICITAÇÃO (Figura 12) 
em sua Caixa de Entrada conterão algum pedido de esclarecimento da Equipe 
de Telerregulação. Fique atento, pois, solicitações enquadradas nessa atividade 
somente seguirão adiante após a sua intervenção.

Figura 12 – Lista de solicitações com pedido de esclarecimentos/agendamento

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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Figura 13 – Tela de Esclarecimento de Dúvidas

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Leia aqui o pedido de 
esclarecimentos.

Se necessário, 
altere as opções 
anteriores.

Clique em Salvar e enviar para que a Equipe de 
Telerregulação receba novamente a sua solicitação 
com os esclarecimentos.

Complemente sua solicitação ou forneça as 
informações solicitadas logo abaixo e sem apagar 
o texto anterior.

Para visualizar o pedido de esclarecimento/agendamento clique no ícone 
lápis do processo em questão. O pedido de esclarecimento aparecerá no topo 
da solicitação (Figura 13):
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8  CAIXA DE SAÍDA
Ao clicar em Caixa de Saída, você visualiza todas as solicitações de teleconsul-
toria que estão aguardando a regulação por um Telerregulador ou a resposta 
de um Teleconsultor, conforme a Figura 14. Nesta tela também pode ser acom-
panhado o tempo decorrido desde o envio da mesma.

Figura 14 – Caixa de Saída

Clique no ícone lupa para visualizar a solicitação.

 Fonte: Ministério da Saúde, 2013.



Ministério da Saúde  |  Universidade Federal do Rio Grande do Sul24

9  FINALIZADAS
Aqui, você encontra todas as suas teleconsultorias fi nalizadas, ou seja, aquelas 
já foram respondidas por um Teleconsultor. Na lista de solicitações, o Status 
está como fi nalizado. Para tanto, basta clicar em no ícone lupa. Estas informa-
ções são mostradas ao solicitante conforme a Figura 15.

Caso alguma solicitação seja cancelada pela Equipe de Telerregulação, ela 
também será acumulada nessa caixa. Cancelamentos ocorrem raramente e em 
situações muito especiais. Caso um cancelamento ocorra, você receberá um 
esclarecimento da Equipe de Telerregulação.

Figura 15 – Teleconsultorias Finalizadas

 Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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10  MENSAGENS DE ERRO E DE CONFIRMAÇÃO
Por padrão, todas as mensagens de confi rmação são exibidas no centro da 
tela/formulário ativo (Figura 16) e todas as mensagens de erro são exibidas 
no topo da tela/formulário ativo (Figura 17), isso, em caso de solicitações ex-
tensas, pode gerar a necessidade de rolagem (scroll) de tela. Caso a plataforma 
pare em algum passo do processo, verifi que se uma mensagem de erro ou de 
confi rmação está sendo apresentada:

Figura 16 – Mensagem de confi rmação

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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Figura 17 – Mensagem de erro

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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ANEXO
Anexo A - Protocolo de Solicitação, suplemento do Manual de Telessaúde para 
a Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde

Fonte: Ministério da Saúde, 2013. 
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