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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 endereço ele-
trônico, conforme a Figura 1:

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.

2

1

5
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3
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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  – 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, apresentada na fi gura 5:

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 no ícone de lápis para trabalhar na solicitação em questão.

1
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5
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3  MENU DE ATIVIDADES
O menu à esquerda em sua tela lhe permite as atividades de responder as so-
licitações de teleconsultorias e acompanhar as mesmas, como é mostrado na 
fi gura 6:

Figura 6 – Menu de Atividades

  

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

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

Aqui você visualiza os processos salvos, cujos 
processos de resposta devem ser concluídos 
(ver Caixa de Saída, página 19).

Esta caixa acumula todas as teleconsultorias que 
você respondeu até o momento e que já foram 
fi nalizadas ou canceladas (ver Finalizadas, 
página 20.

Aqui é possível acompanhar os processos que 
aconteceram ou estão acontecendo em seu núcleo 
(Ver Monitorar, página 23).
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4  LISTA DE SOLICITAÇÕES
Todas as suas caixas possuem uma Lista de Solicitações que organizam o con-
teúdo das caixas, apresentam informações resumidas que facilitam a identifi -
cação e o acompanhamento dos processos e permitem a visualização e a edi-
ção de cada solicitação de teleconsultoria a ser regulada. Está representada na 
fi gura 7:

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 
teleconsultoria;

2. Identifi ca quais solicitações são do tipo assíncrona (texto) ou do tipo 
síncrona (vídeo);

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

4. Essas colunas informam o Solicitante, município e Estado do mesmo;

5. Aqui você identifi ca qual a atividade a ser realizada com determinada 
solicitação. As atividades possíveis são “RESPOSTA” (ver Resposta, pá-
gina 15), “AVALIAÇÃO”, “REGULAÇÃO” (ver Caixa de Saída, página 
19), “AVALIAÇÃO FINALIZADA”, “CANCELADA” (ver Finalizadas, 
página 20);

51

13

2 3 4 6 7 8
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6. Existem três tipos de status para uma solicitação: “Executando” 
(processo em aberto), “Finalizado” e “Cancelado” (ver Finalizadas, 
página 20);

7. Aqui você encontrará seu nome, como Teleconsultor responsável pela 
resposta de teleconsultoria. Essa coluna auxilia o monitoramento das 
teleconsultorias pela Equipe de Telerregulação;

8. Data e hora do envio da solicitação;

9. Tempo decorrido desde o envio de uma nova solicitação até a conclu-
são da mesma. A contagem de tempo se encerra quando um teleconsul-
tor responde a teleconsultoria. Esse item aparecerá em vermelho para 
solicitações assíncronas (texto) que excederem três dias de espera (es-
tiverem atrasadas). O prazo de três dias não se aplica para solicitações 
síncronas (vídeo);

10. Ícone da lupa. Clique aqui para visualizar todos os dados pertinentes à 
solicitação;

11. Ícone do lápis. Clique aqui para editar uma solicitação (ver Resposta, 
página 15);

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

13. Quando você tiver mais de uma página de solicitações, nessa área serão 
apresentados os botões de navegação pela paginação.
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5  RESPOSTA
Para abrir a tela de resposta de uma teleconsultoria, clique no ícone lápis de 
sua Caixa de Entrada (ver item 9 da Figura 5, página 11) do processo que você 
deseja responder. A tela mostrada na fi gura 8 é apresentada ao teleconsultor.

Figura 8 – Tela de resposta de teleconsultorias

    

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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Legenda

1. Aqui você pode verificar os dados do Solicitante que enviou a solicita-
ção – estes dados, como nível da profissão e nível de leitura de leitura 
inglesa podem influenciar na maneira que você construirá sua resposta;

2. Clique no sinal de menos (–) para ocultar os dados. Um sinal de mais 
(+) irá surgir para que você possa exibir os dados novamente;

3. Aqui você visualiza o tipo da solicitação que será respondida;

4. Nessa parte você lê a descrição da solicitação;

5. Aqui você vê os dados de telerregulação: classificação CIAP2/CID10, 
comentários, instruções e nome do Telerregulador, bem como a data 
e a hora de agendamento para a realização de uma teleconsultoria sín-
crona (vídeo), além da indicação de solicitação repetida ou não;

6. Opte por aceitar ou devolver ao Telerregulador (ver Diálogo com a 
Equipe de Telerregulação, página 18);

7. Clique em cada uma das abas para preencher os tópicos da resposta de 
uma teleconsultoria assíncrona (texto) ou o resumo de uma teleconsul-
toria síncrona (vídeo) já realizada2;

8. Clique aqui para salvar e continuar editando;

9. Clique aqui para salvar e enviar a sua solicitação para o Solicitante. Será 
solicitada uma confirmação na parte superior central da sua tela (talvez 
haja necessidade de rolagem da janela, conforme a figura 9:

2 Em caso de dúvida sobre os tipos de teleconsultoria ou sobre como responder adequadamen-
te uma teleconsultoria, consulte o Protocolo de Resposta de Teleconsultorias, Suplemento 
do Manual de Telessaúde para a Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde, disponível 
em: http://dab.saude.gov.br (Ver Anexo A).
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Figura 9 – Tela de confi rmação de envio de teleconsultoria

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

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

11. Aqui você visualiza o Subtipo da solicitação: Resposta Completa ou 
Indicação de Materiais de Leitura, no caso das Teleconsultorias Assín-
cronas. Se for uma Teleconsultoria Síncrona, não há subtipo a ser visu-
alizado neste campo.

12. Nesta caixa de seleção é possível visualizar se há intenção do solicitante 
encaminhar este paciente a um especialista focal.

13. Este campo mostra ao Teleconsultor se a solicitação é considerada pelo 
Telerregulador como repetida.
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6  DIÁLOGO COM A EQUIPE DE TELERREGULAÇÃO
Sempre que precisar de maiores esclarecimentos sobre uma solicitação, seja 
por questões de conteúdo, difi culdades de agendamento, reagendamento ou de 
realização de teleconsultorias síncronas (vídeo), opte por devolver a solicitação 
e preencha a justifi cativa. O formulário apresentado ao Teleconsultor é o que 
está representado na fi gura 10:

Figura 10 – Detalhe da tela de devolução de solicitações

    

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

A resposta da Equipe de Telerregulação poderá ser visualizada, quando a 
solicitação retornar para sua Caixa de entrada, na parte da tela indicada na 
Figura 8, item 5, página 15, mostrada em detalhe na fi gura 11, item ‘Conside-
rações’. 

Figura 11 – Considerações da Equipe de Telerregulação

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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7  CAIXA DE SAÍDA
Ao clicar em Caixa de Saída, você visualiza todas as solicitações de teleconsul-
toria que estão aguardando para serem avaliadas pelo Solicitante e as solici-
tações que foram devolvidas para a Equipe de Telerregulação, como mostra a 
fi gura 12 a seguir:

Figura 12 – Caixa de saída

Clique no ícone lupa para visualizar a solicitação.

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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8  FINALIZADAS
Aqui, você encontra todas as suas teleconsultorias fi nalizadas, ou seja, aquelas 
em que o teleconsultor responsável já respondeu o processo (Figura 13). Na 
lista de solicitações, o Status está como fi nalizado. Para visualizar a teleconsul-
toria, basta clicar no ícone lupa.

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 13 – Teleconsultorias fi nalizadas

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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9  MENSAGENS DE ERRO E DE CONFIRMAÇÃO
Por padrão, todas as mensagens de confi rmação são exibidas na parte supe-
rior central da tela (Figura 14) e todas as mensagens de erro são exibidas no 
topo da tela (Figura 15), isso, em caso de solicitações extensas, 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 14 – Mensagem de confi rmação

 Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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Figura 15 – Mensagem de erro

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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10  MONITORAR
A atividade monitorar, que contém a opção ‘’Todas’’, permite a visualização de 
todos os processos que aconteceram ou estão acontecendo no núcleo. A caixa 
“Filtros”, como mostra a fi gura 16, dispõe de uma série de opções para se rea-
lizar pesquisas, conforme a fi gura abaixo:

Figura 16 – Tela de Monitoramento

 Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Legenda

1. Processo: Esta caixa pode receber o número de um processo como pa-
râmetro de pesquisa;

2. Tipo: Pode-se selecionar a opção ‘Todos’, ‘Assíncrona (texto)’ e ‘síncro-
na (vídeo)’ para discriminar os resultados da pesquisa.

3. SubTipo: Pode selecionar a opção RC (Resposta Completa) e ML (Ma-
terial de Leitura) para discriminar os resultados;

4. Descrição: Este campo aponta para a descrição das solicitações, o 
questionamento do solicitante, podendo ser utilizado como parâmetro 
na pesquisa;

5. Solicitante: Pode-se discriminar os resultados da pesquisa de proces-
sos com base no nome do solicitante que os criou;

1
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6. Status: Critério de pesquisa neste campo vem a ser o status dos pro-
cessos, entre as opções ‘executando’, ‘cancelado’, ‘rejeitado’ e ‘finalizado’;

7. Aceite: Pode-se discriminar os resultados de pesquisa dos processos 
com base no estado de Aceite do processo, entre as opções ‘aceite’, ‘de-
volver’ e ‘cancelar’;

8. Telerregulador: Pode-se discriminar os resultados da pesquisa de pro-
cessos com base no nome do telerregulador que os telerregulou;

9. Teleconsultor: Pode-se discriminar os resultados da pesquisa de pro-
cessos com base no nome do teleconsultor que os respondeu;

10. País: Discrimina os processos com base no país a qual pertencem;

11. Estado: Discrimina os processos com base no estado a qual pertencem;

12. Município: Discrimina os processos com base no município a qual 
pertencem;

13. Profissão Solicitante: Discrimina os processos com base na profissão 
do solicitante que o criou;

14. Profissão Teleconsultor: Discrimina os processos com base na profis-
são do teleconsultor que está respondendo ou já os respondeu;

O Teleconsultor, no exercício do seu papel, pode sentir a necessidade de 
monitorar os processos acontecendo no núcleo onde trabalha, desejando sa-
ber, por exemplo:

•	 Para verificar Agendamentos de vídeo, selecionar os critérios abaixo: 
 

 

•	 Para Solicitações em execução, selecionar os critérios abaixo:
                       

 



•	 Para Busca de processos por assunto, selecionar os critérios abaixo: 
      

Por exemplo, se for digitado no campo Descrição “%Tuberculose%”, pro-
cessos que tenham a palavra ‘Tuberculose’ no meio da sua descrição aparece-
rão nos resultados. O % é um operador coringa importante a ser utilizado 
em palavras com acentos. Pensando no exemplo ‘S%lvia’, resultados ‘Sílvia’ 
(com acento) e ‘Silvia’ (sem acento) seriam mostrados em uma mesma con-
sulta. Logo, a expressão “%S%filis%” traria processos que contém tanto ‘Sífilis’ 
(com acento) e ‘Sifilis’ (sem acento) no meio de suas descrições.  
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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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