
Metodologia 

Neste inicio de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, o Brasil e o mundo enfrentam uma emergência sem prece-

dentes na história, de gravíssimas consequências  para a vida humana, para a saúde pública e para a atividade económica.  

Anteriormente,  a telemedicina concentrava-se na aplicação de interações tradicionais de médico para paciente (e de médico 

para médico) aprimorada pelo recurso bidirecional de vídeo e áudio. Posteriormente, o uso das tecnologias de informação e 

telecomunicação (TIC) foi estendido para suportar serviços, atividades de treinamento e de informação em saúde para prove-

dores assistenciais multidisciplinares e para pacientes, configurando um campo mais ampliado, denominado telessaúde. 

Evidências têm mostrado que o uso da telessaúde pode trazer benefícios, como a redução do tempo de atendimento, dos 

custos de deslocamento de pacientes e profissionais de saúde e melhorias na qualidade assistencial. 

Neste artigo propõe-se discutir os espaços de contribuição da telessaúde para o enfrentamento da epidemia pela COVID-19 

e as iniciativas recentes desencadeadas no Brasil. 
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Resultados 
 Possibilidades de uso da telessaúde para auxiliar o combate à COVID-19:  A telessaúde é considerada um recurso 

fundamental, dada a sua capacidade de diminuir a circulação de indivíduos em estabelecimentos de saúde, reduzir o risco 

de contaminação de pessoas e a propagação da doença, penetrar em lugares de difícil acesso ou com estrutura deficitária, e 

liberar leitos e vagas de atendimento hospitalar em favor de pacientes infetados. Dessa forma, nas  suas múltiplas e diversifi-

cadas aplicações no campo da promoção à saúde, assistência e educação, a telessaúde pode ser uma ferramenta de grande potenci-

al para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.  

 

 Teletriagem e consultas virtuais:  Consultas por vídeo já são realizadas em alguns países como parte das estratégias naci-

onais de saúde digital. Duas possibilidades de uso configuram-se para a telessaúde nesse caso: (1) teleconsulta como ras-

treio para casos graves, e (2) teleconsulta para monitoramento de pacientes clinicamente estáveis. Uma estratégia central 

para o controlo de surtos de saúde é a “triagem direta”, classificando  os pacientes antes que eles cheguem aos serviços de 

saúde. A telemedicina pode ser utilizada para manter os doentes fora dos hospitais, retendo aqueles assintomáticos ou com 

sintomas moderados em casa e encaminhando os casos mais graves para os hospitais, permitindo ganhar tempo e evitar 

sobrecarga nos serviços de saúde.  

 

 Telessaúde para a obtenção de suporte de especialistas: Mesmo antes da chegada da COVID-19, a telessaúde já vinha sendo 

cada vez mais adotada para levar cuidados especializados à casa de pacientes doentes e às suas famílias. Pode fornecer acesso 

rápido a especialistas que não estão imediatamente disponíveis, e isto pode ser ainda de maior valor em países onde certas especi-

alidades são particularmente escassas. Outro aspeto importante diz respeito ao cuidado às populações rurais, que muitas vezes 

convivem com escassez e dificuldades de acesso a serviços de saúde e a vários especialistas. Essas dificuldades têm sido um dos 

motores da expansão da telemedicina em vários países, sobretudo no campo do telediagnóstico e da teleconsultoria, e é razoável 

esperar que sejam ainda mais acentuadas nestes tempos de pandemia.  

 

 Telessaúde para suporte de imagem e outros exames especializados: O uso da telerradiologia pode ajudar a superar 

o pequeno número de radiologistas em áreas geograficamente afastadas, permitindo ampliar a cobertura de sistemas locais 

onde este recurso humano não exista, seja insuficiente ou esteja sobrecarregado pelo pico de casos da doença. O suporte 

diagnóstico em imagem pode ser particularmente importante e pode contribuir com evidências para as suspeitas da CO-

VID-19.  

Trata-se de uma reflexão baseada em três caminhos metodológicos comple-
mentares: uma revisão abrangente da literatura  realizada com foco nas possibi-
lidades do uso da telessaúde no enfrentamento de epidemias e, sobretudo, na 
pandemia pela COVID-19; examinação dos planos de contingência nacional e 
estaduais contra a pandemia, com vista a levantar e a discutir as estratégias rela-
cionadas com a telessaúde desencadeadas no Brasil; e também a verificação das 
páginas eletrónicas dos conselhos federal e estaduais de medicina, considerando
-se que parte destas normativas têm impacto diretamente na prática médica. 



 

 

 

 Telessaúde no aprimoramento da comunicação e da educação em saúde:  No campo da comunicação em saúde e da educação, uma 

aplicação potencial da telessaúde refere-se à utilização de sistemas de triagem e orientação baseados em inteligência artificial, potencialmente 

capaz de aliviar a carga clínica dos médicos. A tecnologia digital pode ainda aprimorar a educação e a comunicação na saúde pública. Alguns 

exemplos têm-se multiplicado durante esta pandemia, como o uso, pelas autoridades de saúde, de redes sociais (Twitter, WhatsApp, Facebook) 

para fornecerem informações de saúde de interesse público, atualizar casos em “tempo real”, informar sobre iniciativas governamentais e para 

o esclarecimento de dúvidas dos usuários.  

 Telessaúde e suas potencialidades no combate à epidemia no Brasil: A telemedicina começou a ser usada nos estabelecimentos de ensi-

no e pesquisa em saúde no país a partir dos anos 1990. Além disso, verifica-se a expansão da telessaúde para a saúde suplementar, com a inicia-

tiva privada articulando-se nesta primeira década do século XXI e preparando-se tecnicamente para a regulamentação da teleconsulta, vislum-

brando um novo mercado para a saúde brasileira. 

 Telessaúde no suporte à assistência à saúde no Brasil: Uma inovação nos usos da telessaúde, até então não presente no contexto nacional, 

foi inaugurada com a COVID-19.  Já com a epidemia em curso, em ofício datado de 19 de março de 2020, o CFM reconheceu a possibilidade e 

eticidade da utilização da telemedicina, “em caráter de excecionalidade e enquanto durar a batalha de combate ao contágio da COVID-19”, nos 

seguintes termos: “ (1) teleorientação, para que profissionais da medicina realizem à distância a orientação e encaminhamento de pacientes em 

isolamento;  (2) telemonitoramento, ato realizado sob orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâme-

tros de saúde e/ou doença; e ((3) teleinterconsulta, exclusivamente para troca de informações e opiniões entre médicos, para auxílio diagnósti-

co ou terapêutico”  

 Telessaúde para a informação em saúde e educação no Brasil: Várias secretarias estaduais e municipais de saúde, de diversas regiões do 

país, criaram canais oficiais usando as TIC para elevar a transparência e viabilizar o acesso a informações confiáveis e atualizadas sobre a doen-

ça para a população e para os profissionais de saúde. Esses canais incluem sites eletrônicos em que é possível encontrar notas técnicas, vídeos 

educativos e materiais informativos para profissionais de saúde e para campanhas de conscientização. 

 Barreiras e dificuldades para um uso ampliado da telessaúde no manuseio da epidemia pela COVID-19: A utilização da telessaúde nas 

diversas possibilidades exploradas neste artigo implica investimentos em infraestruturas, inclusive de padrões de informação e TIC`s em saúde 

capazes de garantir a interoperabilidade, sistemas, serviços, recursos humanos e em modelos de organização . Embora visitas virtuais sejam 

mais rápidas do que as visitas pessoais, não diagnosticam nada, uma vez que nenhum aplicativo de telessaúde pode dizer conclusivamente a um 

paciente se ele está ou não infetado com coronavírus. Existem também consultas que requerem exames físicos que podem ser difíceis de exe-

cutar remotamente (por exemplo, ausculta) e métodos diagnósticos auxiliares (obtenção de imagens e culturas) que não podem ser realizados 

remotamente. 

 

 

 

A telessaúde pode ser um componente crítico para aumentar a capacidade de combater o coronavírus e, ao mesmo tempo, manter os serviços de 

saúde funcionais e mais seguros. Vislumbra-se ainda como alternativa eficaz às visitas presenciais de pacientes com outras necessidades de cuida-

dos de saúde, ajudando a preservar os serviços para aqueles que mais necessitam de cuidados pessoais. O uso imediato e a aplicação bem-

sucedida da telessaúde para enfrentar este desafio global de saúde pública provavelmente aumentarão a aceitação pública e governamental de tais 

tecnologias para outras áreas da saúde no futuro, incluindo doenças crónicas, em todo o mundo e, também, no Brasil.  Ainda que exista muito a 

ser construído e operacionalizado no país para que a telessaúde possa efetivamente ocupar os vários espaços apontados, é razoável imaginar que, 

passada esta crise sanitária, o campo adquira uma nova configuração que venha a fortalecer o sistema único e universal que possuímos e nos 

quais os habitantes possam depositar os seus direitos e suas esperanças.  

 

 

Conclusão 

Diversas possibilidades de aplicação da telessaúde 
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