Algumas considerações sobre o uso da telemedicina
em tempos de pandemia

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid-19
uma pandemia1. Desde então, o número de regiões e países afetados só fez crescer.
Relatório da OMS2 com dados atualizados até 27 de maio de 2020 registrava 5.488.825
casos confirmados e 349.095 mortes em todo o mundo. Até essa mesma data, o Brasil
registrava 411.821 casos confirmados e 25.598 mortes3.
Dentre as estratégias globais de combate à pandemia, destacam-se a prevenção de
casos através de higiene das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento físico em
nível individual, isolamento dos casos e quarentena dos contactantes, além de
restrições em viagens domésticas e internacionais não essenciais4.
As publicações científicas sobre a disseminação da Covid-19 e as estratégias para seu
enfrentamento têm também destacado a telessaúde (TS), como uma medida que pode
desempenhar um importante papel na resposta global à doença 5-9.
O termo 'telessaúde'10 vem sendo usado para designar as atividades que utilizam as
tecnologias de informação e comunicação na atenção à saúde. Envolve, portanto, os
profissionais

de

saúde

em

geral,

incluindo

enfermeiros,

fisioterapeutas,

farmacêuticos, técnicos e médicos. No caso desses últimos, essas atividades são
designadas de telemedicina (TM). São atividades baseadas na telemática, que pode
ser definida como a ciência que estuda a manipulação e a utilização da informação
através do uso combinado de computador, seus acessórios e meios de comunicação.
No Brasil, o Conselho Federal de Medicina define a telemedicina como o exercício da
medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa,
prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde11.

Neste cenário de distanciamento social, a telessaúde, em geral, e a telemedicina, em
particular, podem ser grandes aliadas, tanto no acompanhamento de pacientes em
fase de quarentena, quanto na triagem de novos casos para definir quais aqueles
necessitam de uma avaliação presencial.
Quando o movimento de pessoas é restrito em todo o mundo e cidades ou regiões
inteiras são sujeitas a medidas de distanciamento social, seja ele obrigatório ou não,
os indivíduos afetados estão suscetíveis ao aumento do estresse da vida diária,
encargos econômicos inesperados, exposição a outras doenças transmissíveis e não
transmissíveis e vários transtornos de ordem psicológica 6,12,13. Consequentemente,
soluções inovadoras são necessárias para ajudar a atender às necessidades não apenas
dos pacientes de Covid-19, mas também de todos os outros que possam apresentar
alguma necessidade de atenção à saúde 5. Sob tais condições, a TS e a TM podem
representar opções atraentes.
De fato, as teleconsultas, por exemplo, podem ser a primeira linha de contato entre
os profissionais de saúde e todos aqueles que querem saber se devem se dirigir
pessoalmente a um serviço de saúde. No caso de pessoas infectadas pelo novo
coronavírus, esse contato pode ser importante para acionar notificações e identificar
os casos potenciais que precisem de maiores avaliações.
Esta nota técnica tem como objetivo apresentar, baseando-se em achados da
literatura internacional, os benefícios, as formas de utilização, a regulamentação
necessária e os desafios interpostos para a adoção da telessaúde, com foco na
telemedicina, como uma estratégia de atenção à saúde em tempos de pandemia.
Propõe, ainda, apresentar recomendações para a adoção da TS pelos serviços de
saúde no cenário nacional.
Para construção dessa nota técnica foi realizada uma busca de artigos científicos
sobre a temática de Covid-19 na base de dados PubMed. Para a síntese de evidências
sobre a temática de telessaúde e Covid-19 foram incluídos os artigos publicados até o
dia 30 de abril de 2020. Foram analisados os títulos e resumos de 8.216 artigos, sendo
pré-selecionados 91 que apresentaram relação direta com a temática de telessaúde.

Após a leitura do texto completo dos 91 artigos inicialmente selecionados, foram
escolhidos para compor a síntese de evidências aqueles que discutiam algum aspecto
relacionado ao uso de telessaúde ou telemedicina no âmbito da Covid-19, seja a partir
de experiências em desenvolvimento ou apontando as possibilidades de sua utilização
no enfrentamento da pandemia. Ao final dessa etapa, foram selecionadas 29
publicações para compor a síntese de evidências.
Na sua maioria, os textos encontrados nas bases de dados são editoriais e comentários
sobre o uso da telessaúde e da telemedicina no combate à pandemia de Covid-19.
Relatam, geralmente, experiências locais da sua utilização, aspectos da regulatórios,
benefícios

e

desafios

potenciais

da

implementação

dessas

estratégias

no

enfrentamento da doença.

Experiências e regulamentação da utilização da telessaúde/telemedicina no
combate a pandemia no mundo
Estudos realizados nos Estados Unidos da América (EUA)9,14,15 e Espanha16 reportam a
utilização da TS/TM, através de vídeo-chamadas, para realizar triagem para a Covid19. Essa avaliação inclui: avaliação de sintomas como temperatura, estado geral,
palidez, rubor, sinais de insuficiência respiratória aguda 10. Em alguns casos, a TS/TM
aproveita os recursos do prontuário eletrônico, através da virtualização dos
prontuários médicos para acesso remoto nas unidades de internação 17,18.
Para evitar deslocamento a locais de atendimento presenciais, os sistemas de saúde
dos EUA, Medicaid e Medicare, desenvolveram fluxos lógicos automatizados que
encaminham pacientes de risco moderado a alto para as linhas de triagem, mas
também permitem que os pacientes agendem vídeos-visitas a prestadores definidos19.
Também têm sido utilizados alguns programas de monitoramento eletrônico de
unidade de terapia intensiva (UTI), os mesmos permitem que enfermeiros e médicos

acompanhem remotamente a hemodinâmica de pacientes em UTI em vários
hospitais19.
Um hospital pediátrico dos EUA8 utilizou um formulário do Google Forms,
compartilhado sob a forma de código de resposta rápida (QR) para a realização da
primeira avaliação dos pacientes sem contato face a face. Assim, a avaliação
presencial era indicada apenas para os casos selecionados a partir das respostas
obtidas através dos formulários.
Na China, serviços de TS/TM, chamados de “hospitais virtuais”, oferecem apoio a
unidades de saúde remotas, evitando deslocamentos de pacientes que possam causar
infecções cruzadas. Ademais, para pacientes com condições crônicas, os hospitais
virtuais fornecem acompanhamento regular, instruções sobre uso de medicamentos e
entrega de medicamentos sem contato18,20.
Estudos realizados na Itália21, EUA9,19 e China18,19,22 relatam o desenvolvimento de um
aplicativo para smartphone usado para identificação de casos e rastreamento de
contatos.
No Afeganistão, organizou-se uma pequena rede de consulta usando aplicativos
móveis para oferecer orientações de saúde, prevenindo exposições desnecessárias de
pacientes e profissionais de saúde23.
No Brasil, o Ministério da Saúde tem feito o monitoramento à distância da saúde da
população por meio do TeleSUS. Os indivíduos têm recebido, desde o mês de abril,
chamadas telefônicas que buscam identificar antecipadamente pessoas vulneráveis,
com sinais e sintomas de infecção por coronavírus. Estima-se que 125 milhões de
brasileiros, serão avaliados através do número 13624.
Outra ferramenta que tem auxiliado a população, no Brasil, é o aplicativo
Coronavírus-SUS. O aplicativo conta com informações diversas sobre a Covid-19 como
os sintomas e as formas de prevenção. O cidadão pode ainda conferir se os sintomas
apresentados são compatíveis com os da doença e, caso seja, será instruído e

encaminhado para a unidade de saúde básica mais próxima24. O aplicativo permite,
ainda, que a Secretaria de Vigilância em Saúde, responsável pela vigilância
epidemiológica da pandemia do coronavírus no Brasil, disponibilize comunicados para
usuários em geral ou segmentos públicos específicos.
Outra experiência nacional, refere-se à implantação do Tele-Coronavírus 155 no
estado da Bahia, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, a Universidade
Federal da Bahia e a Fundação Oswaldo Cruz. Voltado para orientar o público em
geral, esse serviço visa reduzir a procura de serviços de saúde por pessoas
assintomáticas ou com sintomas leves, diminuindo o risco de contágio 25. O serviço é
gratuito, está disponível das 7h às 19h, e conta com a participação de mais de 1.200
estudantes de cursos de medicina, voluntários, prestando orientação à população, sob
supervisão de médicos. Até o dia 08 de maio, já tinham sido feitos 24 mil
atendimentos26 via chamada telefônica.
É digno de nota que todas as experiências foram avaliadas positivamente pelos
autores dos relatos, o que, provavelmente, revela um viés de publicação em que as
experiências mal-sucedidas não são reportadas ou não são divulgadas.
Diante da crescente utilização dos recursos da telessaúde e, em especial, da
telemedicina, as publicações têm apontado alguns aspectos regulatórios.
Nos Estados Unidos, as leis federais e estaduais evoluíram para facilitar e difundir o
uso das plataformas de telemedicina. As mudanças legais e regulamentares incluem a
expansão do reembolso de serviços de telemedicina, a implementação de novas
abordagens de licenciamento e credenciamento de serviços de telemedicina, o
relaxamento das leis de supervisão relacionadas a prestadores de serviços não
médicos, além da ampliação da prescrição remota de substâncias controladas

7,27-30.

Nesta mesma direção, muitos países da União Europeia e da Ásia aprovaram leis e
regulamentos para permitir a maior adoção de sistemas de telemedicina, fornecendo
orientações sobre tecnologias de saúde digital e expectativas de segurança
cibernética7.

No contexto da pandemia, o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu a
eticidade de uso da telemedicina no país 9. O CFM admite o uso da telemedicina para
ações de teleorientação (orientação e encaminhamento de pacientes em isolamento,
realizado por médicos), telemonitoramento (monitoramento ou vigência à distância
de parâmetros de saúde e/ou doença, sob orientação e supervisão médica) e
teleinterconsulta (troca de informações e opiniões entre médicos, para auxílio
diagnóstico ou terapêutico)31.
O Ministério da Saúde32 publicou, em 20 de março de 2020, a portaria nº 467/2020,
que regulamenta as ações de telemedicina, autorizando um leque mais amplo de usos
do que aqueles previstos pelo CFM. As ações de interação à distância podem
contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial e de consulta,
monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia da informação e comunicação,
no âmbito do SUS, bem como na saúde privada. O atendimento deverá ser efetuado
diretamente por médicos, por meio de tecnologia que garanta a integridade, a
segurança e o sigilo das informações.
Alguns estudos27,28,33 abordam a necessidade de manter a privacidade e o sigilo das
informações dos pacientes atendidos por sistemas que utilizam a TS e a TM. Orientam
a documentação das chamadas de telefone ou de vídeo. Essa documentação inclui: o
termo de consentimento do paciente para a chamada de vídeo, a localização do
paciente e a do profissional no momento do encontro, o tempo gasto para a consulta
e a declaração de que a visita foi realizada por vídeo.
O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia busca proteger as
informações de pacientes coletadas por recursos da TM, preservando a privacidade do
indivíduo22. Para isso, em vez de empregar tecnologias para rastrear cidadãos ou
acessar seus telefones celulares, alguns governos europeus, como o italiano e o
alemão, determinaram às operadoras de telefonia móvel que compartilhassem apenas
dados anônimos e agregados sobre a concentração e os movimentos dos cidadãos em
áreas onde o Covid-19 era predominante.
Ainda em relação à confidencialidade das informações, o governo chinês emitiu uma
série de orientações para integrar serviços médicos on-line e prescrição de longo

prazo no seguro médico, além de promover a supervisão das plataformas digitais, a
fim de proteger os dados dos indivíduos e melhorar a qualidade dos serviços 18.
No caso do Brasil, a resolução 2.227/1811 do Conselho Federal de Medicina refere que,
para garantir a segurança das informações, os dados e as imagens dos pacientes
devem trafegar na internet com infraestrutura que assegure guarda, manuseio,
integridade,

veracidade, confidencialidade,

privacidade

e garantia

do

sigilo

profissional das informações.

Afinal, quais são os benefícios e os desafios da telessaúde/telemedicina no
combate a pandemia?
Estudos apontam que a TS/TM pode promover uma boa comunicação entre os
pacientes e profissionais de saúde e, consequentemente, um atendimento de alta
qualidade7,8,27. Também permite que pacientes com sintomas leves de Covid-19
obtenham os cuidados de suporte de que precisam, minimizando sua exposição a
outros pacientes gravemente enfermos7-9,14. Além disso, possibilita que esses
pacientes sejam rastreados com eficiência, propiciando a auto-quarentena e
protegendo pacientes, profissionais de saúde e a comunidade da exposição 9,19,23,34.
Outro benefício é a possibilidade de monitoramento remoto das condições
hemodinâmicas, por médicos e enfermeiros, dos pacientes em unidades de terapia
intensiva, sendo ideal para monitorar pacientes gravemente enfermos 19,35.
É possível ainda, através do uso da TS e TM, assegurar a continuidade do atendimento
ambulatorial ao paciente durante o distanciamento, a quarentena ou o isolamento
social, provendo a atenção para outras necessidades de saúde, além daquelas
desencadeadas pela Covid-1921,28,33,35,36.
Por fim, mas não menos importante, é apontado o benefício da promoção do cuidado
relativo ao estado emocional das pessoas, buscando a atenuação tanto dos possíveis
efeitos colaterais psicológicos das medidas de distanciamento social, quanto do medo

das

possíveis

consequências

sanitárias,

econômicas

e

sociais

da

própria

pandemia6,14,29.
Além dos benefícios, as publicações analisadas relatam alguns desafios para a
implementação de ações de saúde que utilizam recursos da TS e da TM. Um desafio
bastante citado se refere à necessidade de um suporte tecnológico robusto bem
integrado à infraestrutura de saúde27,23,30.
Ademais, a adaptação dos profissionais a novas tecnologias (integração com novas
plataformas digitais) se configura como importante desafio 16,30. Nesse sentido, os
sistemas de saúde devem capacitar as equipes para o uso das tecnologias adotadas
para os atendimentos via TS/TM.
Outro desafio frequentemente identificado diz respeito ao limite de acesso a
tecnologias

em

áreas

remotas

e

rurais 14,23,36,37.

Também

se

menciona

a

heterogeneidade das ferramentas disponíveis que, aliada à falta de um repositório
comum para todas as informações dos pacientes, pode impedir a obtenção do máximo
benefício dessas soluções digitais36.
Há ainda a barreira cultural que pode se impor como mais um desafio. O uso da
telessaúde pode ser assustador para alguns pacientes, como relatado em um estudo
na Índia12, especialmente pacientes idosos e sem instrução formal, com pouco
conhecimento técnico para navegar através das plataformas de consulta.
Por último, como mencionado na experiência europeia, a privacidade e a segurança
dos dados são questões desafiadoras que se impõem no campo da ética digital36, 38.

Conclusões
Como síntese da revisão dos artigos selecionados, pode-se afirmar que os recursos da
telessaúde e da telemedicina são úteis e devem fazer parte das respostas ao novo
coronavírus pelos sistemas de saúde. Contudo, ainda falta avaliar o desempenho dos

serviços que estão sendo oferecidos para, caso se confirme a expectativa positiva,
planejar a expansão do seu uso para as demais modalidades previstas pelas
regulamentações.
Observa-se que a telessaúde pode facilitar o acesso oportuno de indivíduos aos
serviços de saúde, apoiar o manejo clínico de pacientes, além de reforçar as medidas
de distanciamento social, beneficiando os pacientes e os profissionais de saúde na
linha de frente do combate à pandemia.
Considerando o contexto nacional, para produzir esses benefícios, as seguintes
recomendações deveriam ser seguidas pelos gestores da saúde no Brasil:
(1) Divulgação ampla para a população dos serviços que estão acessíveis
através da telessaúde e das suas formas de acesso, especialmente para que
seja evitado o uso desnecessário das unidades de emergência para questões
não críticas39;
(2) Garantia, pelos gestores de saúde, da infraestrutura necessária para a
conectividade21 entre os dois extremos do encontro clínico, mais
facilmente através de smartphones;
(3) Treinamento dos profissionais de saúde da linha de frente para realizar o
atendimento à distância como estratégia de atenção;
(4) Observação, pelos profissionais de saúde, de normas institucionais,
protocolos e mecanismos de garantia de qualidade vigentes, incluindo
notificação rápida de eventos adversos, documentação adequada e
acompanhamento dos casos de maior gravidade 21.
(5) Garantia da segurança dos dados e das imagens dos pacientes, prezando
pela integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade e sigilo
profissional das informações.
(6) Em hipótese alguma, o uso da telessaúde deverá comprometer a segurança
do paciente e a qualidade do atendimento. Com a única exceção de um
exame físico, o atendimento em TM deve assegurar o mesmo padrão de
segurança e qualidade da assistência direta.
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