
   

 

 

 

 

 

Sancionada Lei que Regula a Prática da Telemedicina no País. 
 

Finalmente, o país passa a ter uma lei definitiva para a telemedicina. A Lei nº 14.510, de 27 
de dezembro de 2022, que regula a prática da telessaúde no Brasil. 

A tramitação contou com a ativa participação da Associação Médica Brasileira (AMB) no 
diálogo com os parlamentares, em especial na audiência pública ocorrida no dia 08 de julho 
de 2021, promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos 
Deputados, defendendo o benefício aos pacientes, a não restrição territorial no país, a 
autonomia do médico, inclusive com relação à primeira consulta, e a dispensa do registro 
secundário, posições incorporadas integralmente na Lei 
(https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/2056/).  

A telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da 
área da saúde, incluindo a telemedicina, e obedecerá, entre outros, aos seguintes princípios: 

▪ Autonomia do profissional de saúde, sendo asseguradas a liberdade e independência 
de decidir sobre a utilização ou não da telessaúde, inclusive com relação à primeira 
consulta, indicando o atendimento presencial sempre que entender necessário. 

▪ Consentimento livre e informado do paciente, ou seu representante legal, e sob 
responsabilidade do profissional de saúde. 

▪ Direito de recusa, pelo paciente, ao atendimento na modalidade telessaúde, com a 
garantia do atendimento presencial sempre que solicitado; 

▪ Assistência segura e com qualidade ao paciente; 
▪ Confidencialidade dos dados; 
▪ Estrita observância das atribuições legais de cada profissão; 
▪ Responsabilidade digital. 

A referida lei estipula que compete aos conselhos federais de fiscalização do exercício 
profissional a normatização ética relativa à prestação dos serviços previstos e deixa claro 
que os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telessaúde, terão 
validade em todo o território nacional. 

É importante ressaltar que a Lei 14.510 é uma alteração da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que “regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados 
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito Público ou privado”. 

Atenção precisa ser dada ao Art. 26-G, que indica a necessidade de haver o consentimento 
do paciente e de “prestar obediência aos ditames das Leis nº 12.965, de 23 de abril de 2014 
(Marco Civil da Internet), 12.842, de 10 de julho de 2013 (Lei do Ato Médico), 13.709, de 14 
de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor) e, nas hipóteses cabíveis, aos ditames da Lei nº 13.787, 
de 27 de dezembro de 2018 (Lei do Prontuário Eletrônico)”, destacando a importância do uso 
responsável de ferramentas tecnológicas que garantam o acesso dos pacientes a seus 
dados e que preservem a sua privacidade. 

A telemedicina é um método de cuidados às pessoas e, como todo o método, precisa ser 
apreendido em todas suas dimensões para uma prática com segurança, ética e qualidade, 
onde uma relação médico-paciente humanizada é o cerne destes cuidados. 
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