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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo estudar sobre a telemedicina, elencar suas 

qualidades e problemas, mas principalmente conhecer os desafios e as perspectivas da 

implantação da telemedicina no Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios 

abrangidos pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Rio Grande do Sul. 

Nesse sentido, busca-se demonstrar a importância da utilização da telemedicina para 

aproximar pacientes de especialistas em locais de difícil acesso e/ou distantes. A 

metodologia foi feita através de questionário enviado aos responsáveis pelas Secretarias 

de Saúde dos 26 municípios da região da 2ª CRS, os dados foram analisados através de 

análise e combinação de técnicas quantitativas e qualitativas. Os resultados encontrados 

demonstram que pouco se utiliza a telemedicina na região para reduzir a distância entre 

médico e paciente. Com isso, demonstra que as administrações deveriam investir mais 

em formas de apoio a população, para que estes não tenham que viajar longas 

distâncias, o que reduziria gastos com transporte. 

 

Palavras-chave: Telemedicina, Saúde, SUS 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to study telemedicine, list its qualities and problems, but mainly to 

know the challenges and perspectives of the implementing telemedicine in the Unified 

Health System (SUS) in the municipalities covered by the 2nd Regional Health 

Coordination (CRS) of Rio Grande do Sul. In this sense, the search demonstrates the 

importance of using telemedicine to bring patients closer to specialists in difficult 

and/or distant places. The methodology was carried out through a questionnaire sent to 

those responsible for the Health Departments of the 26 municipalities in the 2nd CRS 

region, the data came from analysis and a combination of quantitative and qualitative 

techniques. The results found demonstrate that telemedicine is rarely used in the region 

to reduce the distance between doctor and patient. With this, it demonstrates that 

administrations are studying investing more in ways to support the population, so that 

they do not have to travel long distances, which would reduce transport costs. 
 

Keywords: Telemedicine, Health, SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES E GRÁFICOS 

 

Figura 1: Mapa 2ª CRS........................................................................................... 12 

Gráfico 1: Sexo ...................................................................................................... 35 

Gráfico 2: Faixa etária ........................................................................................... 35 

Gráfico 3: Formação .............................................................................................. 36 

Gráfico 4: Curso superior ...................................................................................... 36 

Gráfico 5: Tempo em que trabalha no SUS ........................................................... 37 

Gráfico 6: Conhecimento sobre telemedicina ........................................................ 37 

Gráfico 7: Ocorrência deste tipo de consultas no município ................................. 38 

Gráfico 8: Qualidade das consultas online ............................................................ 38 

Gráfico 9: Paralização das consultas presenciais por causa da pandemia ............. 39 

Gráfico 10: Suporte para implantação ................................................................... 39 

Gráfico 11: Disponibilidade de estrutura para implantação ................................... 40 

Gráfico 12: Diminuição de aglomerações .............................................................. 40 

Gráfico 13: Dificuldades para implantação ............................................................ 41 

Gráfico 14: Treinamento profissional ..................................................................... 41  

Gráfico 15: Melhora no fluxo de consultas ............................................................. 42 

Gráfico 16: Diminuição de gastos com viagens ...................................................... 42 

Gráfico 17: Maior conforto aos pacientes ............................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

CEM – Código de Ética Médica 

CF – Constituição Federal 

CFM – Conselho Federal de Medicina 

CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

CRS - Coordenadoria Regional de Saúde 

EC – Emenda Constitucional 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ISDI - Rede de Serviços Digitais Integrados 

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

MST - Movimento Sem Terra 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PNI – Programa Nacional de Imunização 

PNIIS – Política Nacional de Informação e Informática em Saúde 

RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

RUTE – Rede Universitária de Telemedicina 

SIPS – Sistema de Indicadores de Percepção Social 

SPC – Serviço de Proteção ao Crédito 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TICS – Tecnologia da Informação e Comunicação 

UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Sumário 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 11 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................................... 15 

2.1. O SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ......................................................................... 15 

2.1.1. HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO ..................................................................... 15 

2.1.2. OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O SUS ...................................................... 16 

2.1.3. QUALIDADES DO SUS ...................................................................................... 17 

2.1.4. PROBLEMAS DO SUS ....................................................................................... 18 

2.2. TELEMEDICINA ............................................................................................................. 19 

2.2.1 PRINCIPAIS CONCEITOS ................................................................................. 19 

2.2.2. O HISTÓRICO DA TELEMEDICINA .............................................................. 21 

2.2.3. TELEMEDICINA NO BRASIL .......................................................................... 21 

2.3. DESAFIOS E VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO E BENEFÍCIOS DE USO DA TELEMEDICINA. 24 

2.3.1 DESAFIOS E VANTAGENS DE IMPLANTAÇÃO ........................................... 24 

2.3.2. BENEFÍCIOS DE USO ....................................................................................... 26 

2.3.3 EXEMPLOS DE SUCESSO ................................................................................. 27 

2.3.3.1 EXEMPLO BAIANO ........................................................................................ 27 

2.3.3.2 EXEMPLO MINEIRO ...................................................................................... 28 

3. METODOLOGIA ........................................................................................................... 30 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS .............................................................. 33 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 43 

6. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO ............................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem seu foco na temática relativa aos desafios da 

administração pública para uma possível implantação da Telemedicina no Sistema 

Único de Saúde (SUS), analisando as suas várias ramificações, qualidades e defeitos e 

sua possível implantação no SUS nos municípios abrangidos pela 2ª Coordenadoria 

Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. A motivação para a realização da 

pesquisa tem a ver com o fato de por conta da pandemia do Novo Coronavírus 

(COVID19), ter-se aumentado a procura e realização de consultas online a partir de 

março de 2020. 

A 2ª CRS do Rio Grande do Sul, tem sua sede no maior município da região: 

Frederico Westphalen, e abrange 26 municípios: Alpestre, Ametista do Sul, Barra do 

Guarita, Bom Progresso, Caiçara, Cristal do Sul, Derrubadas, Erval Seco, Esperança do 

Sul, Frederico Westphalen, Iraí, Liberato Salzano, Novo Tiradentes, Palmitinho, Pinhal, 

Pinheirinho do Vale, Planalto, Rodeio Bonito, Seberi, Taquaruçu Do Sul, Tenente 

Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos, Vicente Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha. 

Tem sua população estimada em 187.063 pessoas segundo o senso do IBGE de 2010. 

 

Figura 1: Mapa da 2ª CRS 

 

Fonte: https://saude.rs.gov.br/2-crs-frederico-westphalen 
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 O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais abrangentes sistemas 

de saúde pública do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a 

população do Brasil, sem nenhum tipo de distinção entre seus usuários. 

 O SUS atende principalmente a população mais carente com prevenção e 

tratamento de doenças desde a gestação até o fim da vida, garantindo consultas, 

medicamentos, exames, cirurgias e toda atenção para promover saúde e qualidade de 

vida. O sistema, une a atenção desde a primária, até a média e a alta complexidades, os 

serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das 

vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e a assistência farmacêutica. 

 Os principais problemas do SUS atualmente podem ser considerados, 

nomeadamente: Baixos investimentos; doenças alarmantes; falta de profissionais 

na saúde pública; superlotação nos hospitais; infraestrutura defasada; e tecnologia de 

baixa qualidade. Com a pandemia de Coronavírus COVID-19 a situação piorou de 

maneiras jamais vistas antes, com profissionais afastados pela infecção, falta de leitos 

em UTIs e falta de insumos para tratamento da doença. 

 O Brasil por ser um país de proporções territoriais consideradas continentais, 

tem a Telemedicina como meio de aproximação entre a população e a saúde. Com a 

pandemia, e o risco de se adquirir o vírus, fez-se necessário para muitos hospitais, UBS 

(Unidade Básica de Saúde) e clínicas se adaptarem a essa nova tecnologia, apresentada 

a muitos pacientes como novidade e forma de manterem os atendimentos, 

acompanhamentos e consultas. Surgiram até aplicativos para monitoramento de sintoma 

de COVID-19, que de acordo com os sintomas indica se o paciente deve ir à procura de 

atendimento presencial ou deve aguardar em casa. 

 O termo telemedicina aparece na literatura juntamente com telessaúde e e-saúde, 

não havendo consistência conceitual entre eles, refere-se à utilização das tecnologias da 

comunicação e da informação na saúde. Desde abril de 2020, a telemedicina tem uma 

lei específica no Brasil. No início do referido mês, a Presidência da República 

sancionou – com vetos – a Lei 13.989/2020, que estabelece a utilização da telemedicina 

durante esse período de emergência na saúde pública. O texto atual autoriza as consultas 

médicas virtuais durante a pandemia de Covid-19, tornando o atendimento à distância 

uma prática possível no país. 

 A Telemedicina é uma área com muito potencial e deve crescer e ganhar adeptos 

cada dia mais, ganhando a confiança dos pacientes, pois estes devem continuar 
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utilizando o serviço e incentivando novos usuários a aderirem a este sistema que traz 

mais facilidade em deslocamento, segurança sanitária e até mesmo econômica.  

Desta feita o tema deste estudo foi definido como sendo os Desafios para a 

Implantação da Telemedicina no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo delimitado pela 

análise desses Desafios e perspectivas para a sua implantação no Sistema Único de 

Saúde (SUS) nos municípios abrangidos pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde 

(CRS).  

E, o problema de pesquisa foi definido pela seguinte questão problemática: 

Quais são os principais desafios enfrentados e as perspectivas dos municípios 

abrangidos pela 2º Coordenadoria Regional de Saúde para a implantação da 

telemedicina para potencializar o atendimento da população pelo Sistema Único de 

Saúde? 

Foram definidas as seguintes hipóteses para a situação:  Muitas pessoas não 

teriam acesso à internet para fazerem as consultas de suas residências; Profissionais da 

saúde teriam que fazer cursos para poderem realizar estes atendimentos; e, Resistência 

de pacientes mais tradicionais que não confiam no método de consulta. 

Em relação aos objetivos do estudo, os mesmos foram definidos em geral e 

específicos, da seguinte forma: O objetivo geral seria, Identificar os desafios 

enfrentados e as perspectivas para a implantação da telemedicina no Sistema Único de 

Saúde (SUS) nos municípios abrangidos pela 2ª CRS; e os objetivos específicos seriam 

nomeadamente, Discorrer sobre o Sistema Único de Saúde (SUS); Identificar através da 

literatura os principais conceitos e o histórico da telemedicina em nível internacional e 

no Brasil; Discorrer sobre os desafios e vantagens da implantação e uso da 

telemedicina; Através de entrevistas com profissionais da saúde e administração, trazer 

suas opiniões sobre a aceitação e vantagens do uso da telemedicina; e, Apresentar 

exemplos de sucesso para potencializar a utilização da telemedicina. 

Em relação a justificativa ou motivação para a realização do estudo. Salienta-se 

que a escolha pelo tema e a problemática de pesquisa se deu pelo fato de o autor desta 

pesquisa ser funcionário público e estar desempenhando a função no setor de saúde. Por 

este motivo, favorecer ao mesmo observar o claro aumento das consultas online, a 

chamada telemedicina, que foi uma saída para continuar atendimentos em alguns tipos 

de tratamentos durante a pandemia de COVID-19. 

Neste sentido entende-se que estudos na área da telemedicina e a viabilidade da 

implantação no sistema público de saúde vem crescendo e ganhando aceitação. O SUS 
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por ser utilizado necessariamente por pessoas mais pobres e carentes, teria dificuldades 

de implantar a telemedicina de uma maneira mais ampla. Algumas unidades básicas de 

saúde, hospitais e clínicas populares já estão aderindo a este sistema que ainda tem certa 

resistência do público mais maduro. 

Por tratar-se de uma área relativamente nova e sem muitos artigos publicados, 

uma pesquisa que traga opiniões, questionamentos, dúvidas e soluções mais a fundo é 

fundamental para orientar e informar futuros acadêmicos e pesquisadores que tenham o 

intuito de expandir o conhecimento na área, também salienta-se a importância para a 

formação pessoal do acadêmico para crescimento intelectual e profissional. Acredita-se 

que o estudo terá importância também para a região que abrange os municípios da 2ª 

Coordenadoria Regional de Saúde, pois, traz conhecimento sobre o assunto proposto 

que é em geral desconhecido pela sociedade, favorecendo a possível utilização dos 

resultados para o bem-estar da população. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A pesquisa que se apresenta pretende determinar, de forma curta e sucinta, a 

base teórica que foi utilizada para o desenvolvimento do trabalho que o seguirá, ou seja, 

um referencial teórico atualizado, que demonstra os benefícios e deficiências do uso da 

telemedicina. 

Pensando nisso, busca-se conceituar, de forma simples e objetiva, apresentar 

maneiras viáveis e possíveis de implantar a telemedicina no sistema SUS, e trazer uma 

breve análise do que foi estudado e posteriormente apresentado no presente trabalho de 

conclusão de curso. 

 

2.1. O SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

2.1.1. HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO 

 

 O SUS (Sistema Único de Saúde) foi criado em 1988 pela Constituição Federal 

Brasileira, determinando o dever do Estado na garantia de saúde a população brasileira, 

destacando-se que a “Saúde é direito de todos e dever do Estado”, sendo após, 

amparado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que detalha os preceitos do 

funcionamento do sistema até os dias de hoje.  

 Antes da CF-88, o sistema público de saúde prestava assistência apenas aos 

trabalhadores vinculados à Previdência Social, aproximadamente 30 milhões de pessoas 

com acesso aos serviços hospitalares, cabendo o atendimento aos demais cidadãos às 

entidades filantrópicas. 

 Nas décadas de 1970 e 1980, grupos organizaram-se em movimentos para 

protestar contra o governo com o objetivo de obter um sistema público de saúde que 

garantisse direitos básicos principalmente a população carente, sem recursos básicos 

como água potável e esgoto encanado, situação que não custa salientar é realidade até 

hoje a muitas famílias brasileiras.  

Em setembro de 2000 foi aprovada a Emenda Constitucional (EC-29) firmando 

que a gestão das ações e dos serviços de saúde em tese é colaborativa e solidária entre 

os três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios, descrevendo-se 

igualmente as responsabilidades das entidades diretamente vinculadas, conforme 

apresentado abaixo: 



16 

 

União: em âmbito federal o responsável é o Ministério da Saúde que em geral 

aplica metade de todos os recursos gastos no país, e estados e municípios contribuem 

com a outra metade dos recursos. 

Estados e Distrito Federal: neste caso existem as secretarias de saúde. O gestor 

estadual deve criar seus próprios projetos e executar o que foi determinado em nível 

federal, além de aplicar recursos próprios, inclusive nos municípios, e os repassados 

pela União. 

Municípios: o gestor municipal da secretaria de saúde deve aplicar recursos 

próprios e os repassados pela União e pelo estado. O município formula suas próprias 

políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais e 

estaduais de saúde. 

 

2.1.2. OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O SUS 

 

 De acordo com o Ministério da Saúde os princípios básicos que norteiam o SUS 

podem ser divididos em duas categorias: Doutrinários e Organizativos, e após 

subdivididos em subcategorias como segue abaixo: 

Princípios Doutrinários: 

 Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todo brasileiro e é dever 

do Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser 

garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou 

outras características sociais ou pessoais. 

 Equidade: apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas 

não são iguais e têm necessidades distintas. Com essa ressalva, a equidade vem 

para tratar as desigualdades, tratando desigualmente os desiguais, investindo 

mais onde houver carência e urgência. 

 Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a 

todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, 

incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a 

reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da 

saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial 

entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida 

dos indivíduos. 
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Princípios Organizativos: 

 Regionalização e Hierarquização: os serviços devem ser organizados em 

níveis crescentes de complexidade, limitados a uma certa área geográfica, 

planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento 

da população a ser atendida. 

 Descentralização e Comando Único: No SUS, a responsabilidade pela saúde 

deve ser descentralizada por município, deve-se ser provido ao município 

condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para cumprir este 

princípio. Comando único, significa que cada esfera de governo é autônoma e 

soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a 

participação da sociedade. 

 Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema, 

criando Conselhos e Conferências de Saúde, que visem formular estratégias, 

controlar e avaliar a execução da política de saúde. 

 

2.1.3. QUALIDADES DO SUS 

 

 O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo e atende mais de 200 

milhões de brasileiros, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para 

qualquer atendimento de saúde. Em 2020, eram cerca de 140 milhões de pessoas 

cadastradas nos serviços da atenção primária do SUS, segundo informações levantadas 

pelo MST (Movimento Sem Terra) em campanha de defesa contra projetos de 

privatização do SUS. 

 Uma pesquisa de 2018, feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostrou que 69,7% dos 

brasileiros não possuem plano de saúde particular – seja individual ou empresarial. Esse 

percentual é ainda maior entre as pessoas das classes C, D e E, atingindo 77%. Ou seja, 

a maioria do país não teria acesso a um sistema de saúde. 

 Segundo dados do Mapa Assistencial, publicado pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), foram realizados pelo SUS 1,57 bilhão de procedimentos 

como consultas, exames e internações somente no ano de 2018. Na segmentação de 

assistência médica, a realização de exames complementares somou o maior número de 

procedimentos no ano, totalizando 861,4 milhões. Na sequência vem consultas, com 

274,3 milhões, depois procedimentos odontológicos, com 176,1 milhões, consultas e 
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sessões com psicólogo e fisioterapeuta, com 164,2 milhões, terapias, com 93,4 milhões, 

e internações, com 8,1 milhões de ocorrências ao longo de 2018. 

 O sistema é usado como modelo de referência internacional por conta do seu 

alcance e multiplicidade de serviços de saúde. Destaca-se neste sentido que, é de 

responsabilidade do SUS todas as ações da Vigilância Sanitária, como o controle de 

qualidade da água potável, a fiscalização de alimentos nos supermercados, lanchonetes 

e restaurante, além da fiscalização de espaços públicos como aeroportos e rodoviárias. 

A Vigilância Sanitária de Zoonoses, com a imunização de animais, castração, controle 

de pragas, prevenção e controle de doenças de animais urbanos e rurais, entre outras 

ações do tipo, fazem parte também dos serviços oferecidos pelo SUS. 

 Salienta-se que o Programa Nacional de Imunização (PNI) é responsável por 300 

milhões de doses de vacinas o que corresponde a 98% do mercado de vacinas do Brasil 

que garante à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), disponibilizando 25 vacinas para combater 

as mais diversas doenças, em diferentes faixas etárias, na rede pública de todo o país. 

 Igualmente, o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo é 

realizado pelo SUS, ampliando o número de procedimentos de 23.226 em 2014 para 

81.400 em 2019 (BRASIL,2020). Também dá assistência integral e totalmente gratuita 

para a população de portadores do HIV e doentes de Aids, renais crônicos, pacientes 

com câncer, tuberculose e hanseníase. Enquanto em outros países os exames de 

diagnóstico do coronavírus são pagos, o Brasil oferece gratuitamente esse serviço 

através do SUS.  

 Criado em 2004, durante o governo Lula, o Programa Farmácia Popular tem o 

objetivo de oferecer à população acesso aos medicamentos considerados essenciais. São 

oferecidos medicamentos gratuitos para hipertensão (pressão alta), diabetes e asma, 

Aids e Alzheimer, além de medicamentos com até 90% de desconto indicados para 

dislipidemia (colesterol alto), rinite, Parkinson, osteoporose e glaucoma. Além de 

anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Atualmente, o número de remédios oferecidos é 

de aproximadamente 885 (BRASIL,2020) 

 

2.1.4. PROBLEMAS DO SUS 

 

 A Falta de médicos e a sua má distribuição pelo país é um dos piores problemas 

enfrentados pelo SUS, e, uma das razões é o fato de grande parte destes profissionais 

http://www.who.int/countries/bra/es/
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preferirem trabalhar em grandes centros, o que deixa os municípios e zonas rurais com 

carência de profissionais em várias especialidades. Conforme os dados do Conselho 

Federal de Medicina (CFM) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

existe 1 médico para cada 470 habitantes. Porém, nas regiões Norte e Nordeste, a 

quantidade é muito menor e chega a 1 médico para cada 953,3 e 749,6 brasileiros, 

respectivamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS,2020), há 

aproximadamente 17 médicos para cada 10 mil habitantes no Brasil, enquanto na 

Europa esse número chega a 33. 

 A demora no atendimento, faz com que muitas pessoas literalmente morram a 

espera de consultas, exames e cirurgias. Uma pesquisa realizada pelo Sistema de 

Indicadores de Percepção Social (SIPS) mostrou que 39,8% dos entrevistados 

resolveram contratar um plano de saúde para se livrar do longo período de espera em 

filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, há falta de leitos para internação o 

que eleva o número de óbitos, o que se agravou com a pandemia de COVID-19. 

 De acordo com o economista Paulo Feldmann (2013), a administração do 

sistema público é uma tragédia. Já não há muitos recursos financeiros para prover tudo 

o que uma saúde de qualidade precisa e a má gestão ainda desperdiça o pouco que tem. 

Segundo Oswaldo Yoshimi Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP 

(2018), o SUS está subfinanciado e não recebe dinheiro suficiente para atender a sua 

demanda, situação que é agravada ainda mais pela crise política e econômica no país. 

 

2.2. TELEMEDICINA 

2.2.1 PRINCIPAIS CONCEITOS 

 O conceito de Telemedicina é muito amplo, abrangendo várias áreas, está 

diretamente ligado ao campo da telessaúde, é a adição da tecnologia no ramo da saúde. 

É a relação que estreita laços entre o profissional da saúde e o paciente, proporcionando 

consultas no conforto de casa, evitando trânsito, filas e aglomerações podendo ser 

ocorrido por meio de ligações, chamadas de vídeo e aplicativos.  

 Para Maheu et al. (2001), a telemedicina é a prestação de serviços de saúde, 

informação clínica e educação a distância por meio das tecnologias da telecomunicação. 

Telessaúde, de acordo com Marcolino et al. (2013), seria um conceito mais amplo e 

multidisciplinar que telemedicina, abrangendo todas as outras áreas relacionadas com a 

saúde, como enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia. 

 Segundo Melo (2006) telemedicina é um termo amplamente utilizado para 

https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/n-de-habitantes-por-medico-no-norte-e-quase-3-vezes-o-do-sudeste-veja-o-raio-x-da-carreira.ghtml
https://www.google.com.br/amp/s/www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/medicos-de-menos-en0opo01xm3mfwpoa0uyn5dn2/ampgp
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7165:ipea-divulga-percepcao-social-sobre-a-saude-no-brasil&catid=4:presidencia&Itemid=2
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representar o uso de tecnologias da comunicação e da informação na saúde para 

suportar serviços, treinamento e informação para provedores de assistência médica e 

pacientes, onde a distância é um fator crítico. 

 Telemedicina, Telessaúde e e-saúde podem ser entendidos e usados como 

sinônimos (OMS, 2010; MELO et al., 2013); mas há também o entendimento de que 

Telemedicina está contido no conceito de e-saúde (OLIVEIRA, 2014, p. 21), e que a 

Telemedicina aprimora a Telessaúde (CHEN, 2017); ou o entendimento da 

Telemedicina relacionada aos médicos, a Telessaúde a todas as categorias de 

profissionais da saúde, e a e-saúde incluiria todo e qualquer serviço de saúde prestado 

por meio da internet (MARCOLINO et al., 2013, p. 3; MALDONADO; MARQUES; 

CRUZ, 2016; NORRIS, 2002, apud PIROPO; AMARAL, 2015, p. 280-282). 

 Wen (2016) explica que inovações vêm abrindo novas possibilidades no campo 

da telemedicina no que se refere às práticas profissionais, sendo o processo de 

conceituação tão dinâmico quanto o próprio processo de desenvolvimento tecnológico. 

Aplicações, características, desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias 

explicam a diversidade dos conceitos de telemedicina.  

 Ainda segundo Wen (2016) telemedicina apresenta características básicas que 

seriam: suprimento da distância física entre o serviço médico e o paciente; uso da 

tecnologia para realizar a assistência, em substituição à presença física; disponibilidade 

de equipe médica e de profissionais de saúde para prestar o serviço; disponibilidade de 

profissionais das áreas de tecnologia responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção 

da infraestrutura de telemedicina; sistematização do processo de teleassistência, com 

desenvolvimento de protocolos de dados clínicos; e estruturação de segurança, 

qualidade e sigilo dos dados e serviços oferecidos pela telemedicina.  

 A definição de Telemedicina mais observada é a da OMS (2009), que também 

sofreu alterações com o tempo. A primeira definição, de 1997, era simples e generalista, 

abrangendo a incorporação da tecnologia em função da saúde (MELO ET. AL., 2013). 

Em 2009, a definição foi atualizada de modo a torná-la mais abrangente e complexa ao 

vincular seu exercício a diagnóstico, tratamento, prevenção, pesquisa, avaliação, e 

educação, englobando todos os profissionais de saúde visando a promoção da saúde dos 

indivíduos e comunidades (Global Observatory for eHealth, 2009).  

 A telemedicina é um meio relativamente novo de atendimento e ainda pouco 

explorado por autores que ainda o relacionam com a telessaúde que é um sistema mais 

geral que permite acesso a troca de informações por meio de sistema informatizado 
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entre hospitais ou dentro dos mesmos. Com a pandemia de COVID-19, começaram a 

surgir mais estudos e pesquisas sobre aceitação, qualidades, defeitos e desafios desta 

área. 

 

 2.2.2. O HISTÓRICO DA TELEMEDICINA 

 

 No que tange à relação entre cuidados de saúde à distância, as primeiras ações 

remetem à Idade Média no período da peste bubônica, e tomam maiores proporções 

com o desenvolvimento de meios de comunicação como correio, telégrafo e rádio 

(VIANA, 2015). No século XX, a Telemedicina cresceu conforme as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) evoluíram. O uso de recursos da TIC na saúde 

acontece de forma mais evidente há pelo menos 40 anos, embora existam relatos de 

médicos e enfermeiros sobre a utilização de computadores para armazenar informações 

de pacientes na década de 1950 (COLLEN, 1986; PETERSON, 2006). 

 Sua origem global não oficialmente, mas é associada com os primeiros voos 

espaciais tripulados, na década de 1960, quando foi necessário realizar telemetria de 

rádio a grandes distâncias, para o monitoramento dos sinais vitais de astronautas em 

órbita ou em viagem à Lua.  

 Já na década de 1970, essa área de saúde tecnológica contou com diversos 

projetos pioneiros, utilizando ainda vídeo analógico comum e vídeo de varredura lenta, 

áudio analógico e telemetria por rádio, foram implementados de forma piloto em muitos 

países pioneiros, como no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Japão. Devido às 

dificuldades tecnológicas e à inexistência de redes digitais de área ampla com suficiente 

cobertura na época, esses projetos foram sendo gradualmente extintos.   

 Dando um salto para a década de 1990, o surgimento das linhas de transmissão 

de dados de ampla distribuição, como rede comutada de pacotes, redes ISDN (Rede de 

Serviços Digitais Integrados), satélites geossíncronos de comunicação de dados, e a 

Internet (rede TCP/IP) é que a telemedicina deslanchou novamente, partindo para sua 

área de maior expansão e o início do desfrute comercial das várias tecnologias 

desenvolvidas. 

 

 2.2.3. TELEMEDICINA NO BRASIL 
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 No Brasil deu-se os primeiros surgimentos em 1989 pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) com a criação da RNP (Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa), visando à construção de uma infraestrutura de rede de Internet nacional de 

âmbito acadêmico. No ano de 2006, a RNP difundiu o projeto Rede Universitária de 

Telemedicina (RUTE), para implantar infraestrutura de interconexão nos hospitais 

universitários e unidades de ensino de saúde no Brasil. 

 A Telemedicina começou a entrar em evidência no país no final da década de 

1990, com projetos autônomos e independentes e, ligados a instituições de ensino 

universitárias (VIANA, 2015). Tanto o setor público quanto o privado ainda exploram 

pouco o uso da Telemedicina. Conforme concluiu Viana (2015), os motivos da 

incorporação ocorrer de forma lenta no SUS é a falta de “legislação, regulação e sistema 

de pagamento definido".   

 O Ministério da Saúde no ano de 2003 iniciou uma série de empenhos para criar 

uma Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), que terminou em 

2004 com uma proposta para negociação tripartite (União, Estados e Municípios) e a 

elaboração de planos de ação. A então proposta, que refletia determinações da 12ª 

Conferência Nacional de Saúde e do Plano Plurianual do Ministério da Saúde, não 

chegou a ser regulamentada e sua constituição foi cessada, só voltando a ser retomada 

em 2011. 

 Em agosto de 2011, a Portaria nº 2.072 do Ministério da Saúde redefiniu o 

Comitê de Informação e Informática em Saúde e lhe atribuiu a função de revisar e 

definir novas diretrizes gerais, além de promover o fortalecimento desta política. 

Também em 2011, por meio da Portaria nº 2.554, o Ministério da Saúde instituiu, no 

âmbito do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, o componente 

de informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica, integrado ao Programa 

Nacional Telessaúde Brasil Redes. Essa medida objetivou dotar as UBS com 

equipamentos de informática, para estabelecer a conectividade dessas unidades com os 

demais pontos de atenção integrantes da Rede de Atenção à Saúde. 

 Diferentes agentes estão envolvidos na ação regulatória em telemedicina no 

Brasil. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina (CFM), visando a garantir que o 

armazenamento, compartilhamento, manipulação e transferência de Registros 

Eletrônicos em Saúde (RES) sejam feitos de modo seguro e garantam sua autenticidade, 

confidencialidade e integridade, estabeleceu pelo menos duas medidas regulatórias de 

grande importância, em 2002 e 2007. 
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 O aspecto ético primordial suscitado pela telemedicina é o respeito ao sigilo, à 

confidencialidade e à privacidade das informações. No Brasil, o instrumento regulatório 

da profissão médica é o Código de Ética Médica (CEM), promulgado pela Resolução no 

1.931 de 2009 do CFM. O Art. 37 e seu parágrafo único são de particular interesse para 

a telemedicina, pois vedam a prescrição de tratamento ou outros procedimentos sem o 

exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade 

comprovada. 

 Na mesma linha, a Resolução CFM no 1.643 de 2002 restringe o uso da 

telemedicina, ao defini-la como o exercício da medicina por meio da utilização de 

metodologias interativas de comunicação, audiovisual e dados, aplicadas apenas com 

fins de assistência, educação e pesquisa em saúde. Essa definição limita claramente o 

potencial de aplicação que a telemedicina apresenta. 

 Apesar da clara necessidade de implantação, e de um ambiente relativamente 

favorável para seu desenvolvimento, uma série de situações atrasaram o início da 

telemedicina no Brasil. Um deles foi/é a falta de cultura específica para isso por parte 

dos usuários médicos, que muitas vezes não conseguem enxergar claramente seus 

benefícios (SABBATINI, 2016). Seria importante um trabalho de motivação e 

ensinamento aos profissionais, principalmente aos mais velhos e conservadores que tem 

dificuldade de aceitação com a medicina moderna. 

 Segundo pesquisa da consultoria Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de 

Marketing (2020), 40% das pessoas não compareceram a consultas com médicos, 

nutricionistas, psicólogos e outros profissionais de saúde. Entre os entrevistados, apenas 

6% dizem não gostar ou não fariam uma consulta por telemedicina. Outros 29% não 

tem muita confiança, mas recorreriam a ela se houvesse necessidade. Já os demais, 55% 

dos entrevistados, gostam dessa nova modalidade de atendimento. Apesar disso, a 

maioria ainda não experimentou o formato: somente um a cada cinco esteve numa 

consulta por vídeo.  

 Na pesquisa divulgada pelo instituto Ipso MORI (2020), 86% dos brasileiros 

com acesso à internet utilizam a rede para buscar orientações sobre saúde, remédios e 

suas condições médicas. O percentual coloca o país no 5º lugar no ranking mundial do 

estudo.  

 Na pesquisa da Opinion Box (2020), 37% das pessoas tiveram que fazer uma 

consulta ou atendimento médico durante a pandemia. Destes: 47% fizeram uma consulta 

de rotina, 35% precisaram continuar um tratamento que já estavam fazendo.  
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Globalmente, o mercado de telemedicina movimentou US$ 45,5 bilhões em 2020 e 

estima-se que esse número aumentará para US$ 175,5 bilhões até 2026 segundo a fonte 

Emarketer (2020). 

 Além de teleconsultas, existem sistemas de telediagnóstico e teleprontuário que 

fazem com que haja interação entre os médicos e enfermeiros de todos os municípios, o 

E-SUS é muito eficiente para esta função. Com isso pode-se encontrar o histórico de 

consultas, exames e doenças dos pacientes, facilitando o diagnóstico. Para completar 

também tem-se a Tele-saúde, rede que engloba tudo que já foi citado e oferece 

capacitação através de cursos e interações profissionais. 

 

2.3. DESAFIOS E VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO E BENEFÍCIOS DE USO 

DA TELEMEDICINA 

2.3.1 DESAFIOS E VANTAGENS DE IMPLANTAÇÃO 

 

 No que tange esforços para implantação de telemedicina no sistema público de 

saúde brasileiro e seus desafios, nota-se que em questões políticas ela tem sido liderada 

em iniciativas pelo Ministério da Saúde, e, às quais se agregaram os Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Não se caracterizam em verdadeiras 

políticas de Estado estagnadas em uma articulação interministerial, significando a 

coparticipação de vários órgãos decisores. Nota-se então a falta nesse esforço de órgãos 

de decisão econômica, como por exemplo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), ou seja, os esforços do governo em telemedicina têm sido 

orientados basicamente para a ampliação e melhoria da oferta de serviços da saúde. 

 Vale ainda citar que exterioridades culturais agregam dificuldade neste processo 

e também são fatores restritivos adicionais à difusão da telemedicina, tanto do ponto de 

vista institucional quanto dos profissionais, que têm que ajustar seus processos de 

trabalho atuais e antigos em função da adoção das novas tecnologias. 

 Segundo (MALDONADO ET. AL. 2016) do ponto de vista institucional, tem-se 

que ressaltar a existência de uma diminuta conexão entre o potencial da telemedicina e a 

própria figuração dos serviços de saúde. Inovações de telemedicina estão fortemente 

associadas à forma como os serviços são organizados e aonde são prestados.  

 Podem ser citados ainda os ganhos esperados das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), referentes à rapidez ao acesso, à redução de custos e do número de 

atendimentos presenciais, que entre outros benefícios esperados poderiam incidir da 
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reconfiguração dos serviços de saúde ou de mudanças no seu interior facilitados por esta 

tecnologia ao favorecerem a combinação de competências e de especialidades que 

podem, ajudar a superar distancias físicas que vêm se configurando como limitações ao 

acesso. 

 A telemedicina enfrenta resistências do ponto de vista dos profissionais, não 

sendo uma atividade exclusivamente médica, trata-se de uma aliança que envolve 

agentes multidisciplinares, que vão desde uma ampla variedade de profissionais de 

saúde e tecnólogos da informação e da comunicação, até gestores e decisores políticos. 

A adoção dessa tecnologia necessariamente envolve a reconfiguração de processos de 

trabalho nos seus múltiplos aspectos, em que equipes multiprofissionais tem o potencial 

de gerar tensões e conflitos no âmbito da complexidade das relações humanas, 

transposto por interesses, poder e necessidades. Maldonado et.al. cita que: 

 
’’ Ademais, as tecnologias disponibilizadas pela telemedicina, em muitos 
casos, significam mudanças na tradicional relação médico/paciente, devendo 

haver um processo de aceitação geral para uma certa intermediação 

tecnológica que ela providencia. Ou seja, a substituição do contato presencial 

pelo virtual é um desafio adicional no que tange à visão tradicional da prática 

da medicina e das expectativas sobre os serviços de saúde, tanto para os 

profissionais como para os usuários. Ultrapassar barreiras culturais, 

institucionais e profissionais é uma etapa importante no processo de 

disseminação e consolidação da telemedicina.’’ (2016). 

 

 Do ponto de vista técnico, ressaltam-se a interoperabilidade e a padronização 

como requisitos para a plena difusão da telemedicina. Tais condições implicam que 

todas as tecnologias sejam compatíveis e sigam as mesmas normas, para assegurar o 

intercâmbio de informações digitais (imagens, textos, segmentos de vídeo e áudio) em 

níveis nacional e internacional (MALDONADO ET. AL. 2016). 

 Entre outras barreiras à sua efetiva utilização, citam-se a escassez de recursos e 

expertise técnica, bem como a questão da infraestrutura. O Brasil é um país de 

distribuição regional extremamente desigual no que tange à disponibilidade de banda 

larga. No caso do telediagnóstico, por exemplo, cada imagem de radiografia ocupa 6Mb 

de memória, e uma tomografia, 400Kb, o que exige bastante capacidade de transmissão 

para a adoção completa da prática. Isso sem contar a taxa de conexão necessária para a 

realização de videoconferências (MALDONADO ET. AL. ,2016). 

 A escassez de recursos, os problemas de gestão, a falta de profissionais, a 

remuneração inadequada, as instalações físicas defasadas, a insuficiência de 

equipamentos e materiais de consumo, entre vários outros exemplos já citados, 
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representam um bloqueio extremamente importante que impede à disseminação e 

consolidação da telemedicina no Brasil.  

 

2.3.2. BENEFÍCIOS DE USO 

 

 As vantagens da implantação da Telemedicina giram em torno da melhoria da 

qualidade dos serviços de saúde direta ou indiretamente (BATISTA ET. AL. 2020). Um 

ganho é a qualificação dos encaminhamentos, exigindo que os protocolos sejam feitos 

com informações detalhadas, tendo a possibilidade de anexar exames anteriores e/ou 

imagens, o que gera padronização e agilidade no processo, além de também evitar 

exames e medicamentos desnecessários. 

 Sabbatini, (2016) traz a narrativa de que beneficiam-se da telemedicina as 

instituições de saúde numa grande variedade de situações, principalmente aquelas em 

que a medicina tradicional não está disponível facilmente. Por seu intermédio, a 

medicina tende a globalizar-se cada vez mais, viabilizando a interação entre médicos de 

diferentes estados e países, além de trazer essa interação com pacientes. 

 Há também um ganho de agilidade no atendimento de pacientes ao considerar a 

gravidade da situação na alocação na fila para a consulta ou exame; a partir dessa 

gestão, reduz-se o tempo de espera até o atendimento e o paciente tem uma resposta 

mais ágil para o seu problema (MACHADO ET. AL., 2010; FERREIRA, 2018). 

 A telemedicina tem o potencial de proporcionar uma gestão mais eficiente, 

efetiva e eficaz dos recursos e melhoria no atendimento, contribuindo para o 

cumprimento dos princípios do SUS (BATISTA ET. AL. 2020).  

 Segundo Gagnon et. al.  (2006), os principais benefícios da telemedicina se dão 

para a população de regiões rurais e/ou remotas, onde esse meio facilita o acesso a 

especialistas, a serviços e a qualidade, além de garantir educação para profissionais, 

reduzindo os custos e gastos e diminuindo os riscos dos deslocamentos de pacientes e 

profissionais. 

 Esse recurso tecnológico garante também capacitação e qualificação aos 

profissionais da saúde, garantindo a disponibilização de cursos para atualização técnica 

e científica. (VIANA, 2015), explica que a telemedicina também reduz a sensação de 

isolamento dos profissionais, contribuindo para a autoconfiança destes e melhorando os 

índices de fixação e permanência nas áreas mais remotas do país. 



27 

 

 A telessaúde assíncrona reduziu o tempo de espera de alguns programas de 

dermatologia, oftalmologia, controle de crises/surtos psiquiátricos, tratamento de feridas 

e endocrinologia. Já a telessaúde síncrona foi de essencial importância durante as 

epidemias de Síndrome Respiratória Aguda Grave por coronavírus (SARS-CoV em 

inglês) em 2003 e de H1N1 em 2009 na capacitação de profissionais segundo análise de 

dados feita pela empresa Praxia Information Intelligence & Gartner (2011). 

 É notável a falta de estudos metodológicos que comprovem os benefícios da 

solução, porém os motivos levantados anteriormente, já apresentam um quadro positivo 

para a aplicação do referido sistema tecnológico. Redução de custos e gastos, 

diminuição do deslocamento, proporcionalidade de atendimento de especialistas a 

comunidades isoladas, maior qualificação dos profissionais e bem-estar dos pacientes. 

 

2.3.3 EXEMPLOS DE SUCESSO 

2.3.3.1 EXEMPLO BAIANO 

  

 O projeto único de Telessaúde Brasil Redes no Estado da Bahia, desenvolvido 

na Bahia, em janeiro de 2012 é resultante de parcerias entre a Sesab, Cosems, 

Secretarias Municipais de Saúde, Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fundação 

Estatal Saúde da Família (Fesf-SUS). Nessa conformação, a Bahia tem um núcleo 

único, denominado Núcleo Técnico-Científico (NTC) da Bahia, característica que o 

diferenciou entre os núcleos implantados até então pelos demais estados brasileiros.  

 Dos 417 municípios baianos, 296 recebem repasses financeiros fundo a fundo 

para a estruturação de Pontos de Telessaúde. A construção do projeto único permitiu a 

integração de todos os municípios, ficando a Sesab com o compromisso de distribuir 

759 computadores às equipes que ainda não haviam sido contempladas com pontos de 

Telessaúde. 

 No período compreendido entre 12 de julho de 2013 e 27 de junho de 2014 — 

último levantamento feito pelos administradores da plataforma —, foram registradas 

2.530 solicitações de teleconsultorias (síncronas e assíncronas), respondidas, de maneira 

compartilhada, pela equipe de teleconsultores do Núcleo da Bahia e por 10.847 

profissionais da AB cadastrados.  

 Além das teleconsultorias, o TelessaúdeBA conta com 20 pontos de 

Telediagnóstico em Cardiologia implantados e situados em municípios distintos no 
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Estado. Ao todo, 7.983 laudos de Eletrocardiograma (ECG) já foram entregues até abril 

de 2014, bem como a elaboração de SOF pelo núcleo baiano, disponíveis no site da 

BVS do MS. A figura 1 mostra o consolidado dos dados do TelessaúdeBA já descritos e 

observados no período compreendido entre julho de 2013 e junho de 2014. 

 A superação das barreiras físicas e geográficas a partir do uso de tecnologia em 

práticas de saúde torna essa ferramenta valiosa e indispensável para formação, 

atualização e ampliação da prática profissional em saúde. Em um estado com grande 

extensão territorial como a Bahia, a utilização de tecnologias de comunicação pode 

auxiliar a diminuir as desigualdades observadas. 

 

2.3.3.2 EXEMPLO MINEIRO 

 

 A História da Rede de Teleassistência de Minas Gerais - O primeiro serviço de 

Telessaúde em Minas Gerais data da década de 1990: projeto REMAVE (Rede 

Metropolitana de Alta Velocidade), que incluía a transmissão digital de exames de 

imagem entre instituições de ensino para fins de diagnóstico e de pesquisa. O projeto 

era coordenado pela Rede BH2 e contou com a participação do Laboratório de 

Computação Científica (LCC/CENAPAD) da UFMG. 

 Em 2004, foi implantado o projeto BH Telessaúde, que contou com a 

participação da Prefeitura de Belo Horizonte, UFMG, Ministério da Saúde (MS) e 

União Europeia, por meio do Projeto @LIS1. Seu objetivo era oferecer apoio aos 

profissionais da atenção primária de Belo Horizonte por meio de suporte assistencial e 

atividades de educação, utilizando teleconsultoria online e off-line e teleconferências 

educativas. 

 Em 2005, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais 

(SES/MG) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e em resposta a uma chamada pública da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

foi estruturado o Projeto Minas Telecárdio. 

 A partir de 2006, a RTMG começou a oferecer o serviço de telecardiologia para 

interpretação e emissão de laudos de eletrocardiograma (ECG) via rede e assistência aos 

casos de urgência via telefone. Em 2007, o serviço foi ampliado para teleconsultorias 

em outras especialidades médicas, enfermagem, odontologia e nutrição; em 2009, para 
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fisioterapia, psicologia e farmacologia e, em 2011, para fonoaudiologia. As ampliações 

do serviço para outras áreas foram motivadas pela procura por estas especialidades no 

sistema de teleconsultoria, apontando para a utilização crescente da telessaúde. 

 Serviços oferecidos pela Rede de Teleassistência de Minas Gerais: 

 Telecardiologia - A RTMG oferece assistência médica descentralizada por meio 

dos centros universitários, onde os cardiologistas recebem, analisam e laudam os 

exames de ECG enviados digitalmente pelos municípios e discutem por telefone os 

casos graves ou urgentes, como forma de apoio especializado ao profissional da unidade 

de saúde. 

 Teleconsultoria - A RTMG oferece teleconsultoria aos profissionais de saúde da 

APS nas formas síncrona e assíncrona. A teleconsultoria síncrona é disponibilizada por 

telefone somente para casos específicos de telecardiologia, como dito anteriormente 

(casos de urgência e condições em que a falta de uma conduta rápida pode alterar a 

evolução do paciente). 

 Teleducação - A RTMG desenvolve a teleducação por meio das teleconsultorias 

e discussões de casos clínicos, situações em que o conhecimento é aplicado na resolução 

de problemas e adquire uma conotação de utilização prática imediata. As 

teleconsultorias representam a oportunidade de troca de experiências com grandes 

centros universitários e a formação de uma comunidade de profissionais em contínua e 

constante capacitação para melhorar a APS. 

 Recursos Tecnológicos - A estrutura de TI da RTMG está dividida em área de 

infraestrutura, fábrica de software, laboratório de novas tecnologias e suporte técnico. 

As 3 primeiras estão concentradas no CTS/HC/UFMG e o suporte técnico está 

distribuído nos centros universitários. 

 Desempenho Assistencial - O desempenho e os benefícios assistenciais da rede 

de Telessaúde de Minas Gerais têm sido medidos de maneira indireta, com base em 

dados retirados de questionários aplicados aos usuários após a finalização de cada 

sessão de teleconsultoria. 

 Desempenho Econômico - A RTMG desenvolveu um modelo de análise 

econômica baseado na comparação entre os custos da atenção presencial e os da atenção 

com apoio da telessaúde. Como custo da atenção presencial considera-se o custo do 

transporte do paciente para outro serviço, que por sua vez envolve uma parte fixa e 

outra variável. 
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 Monitoramento e Gestão da Informação - A utilização do sistema de telessaúde 

pelos municípios é constantemente monitorada pelos centros. Em caso de redução da 

utilização ou inatividade observada no período de um mês, o centro faz contato por 

telefone para identificar o problema, classificado em 6 categorias: profissional, sistema, 

gestão, equipe, internet e infraestrutura. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Apresenta-se aqui a classificação da pesquisa, o plano e os instrumentos da 

coleta de dados bem como a análise e sistematização dos mesmos. Mas antes importa 

sublinhar que, 

 

Sempre que utilizamos a palavra método, inevitavelmente imaginamos uma 

configuração composta de dois elementos. Como método imaginamos, 

primeiro, um procedimento, isto é, uma sequência de diferentes 

comportamentos a serem adotados por um ou vários indivíduos e ou 

automatizada até um nível em que seja possível esse procedimento ser 

“transmitido” e “utilizado” por pessoas que nunca teriam sido capazes de 

inventa-lo. Mas também imaginamos método, como um segundo 

componente, objetivos específicos ou soluções especifica, que tal 

procedimento nos ajudará a (ou poderá até mesmo nos prometer) – conjunto 

de procedimentos automatizados que utilizamos no mundo acadêmico 

(cientifico) sempre alcançar. Portanto, uma possível definição para a 

expressão metodologia científica é – que ela deve ser por indução que 
desejamos alcançar esses objetivos e essas soluções que, categorizamos como 

específicos desse próprio mundo. (MATTAR, 2008, p.16) 

 

Assim, compreende-se a metodologia como sendo a ciência por meio da qual a 

interação dos processos a serem desenvolvidos no decorrer do estudo e/ou pesquisa 

acadêmica para gerar conhecimento são estabelecidos. Para Richardson (1999, p 22), a 

metodologia pode ser entendida como “os procedimentos e regras utilizadas por 

determinado método”. Sendo que a metodologia trabalha com o intuito de auxiliar nos 

métodos e instrumentos a serem utilizados para realização da pesquisa.  

Um fator fundamental para, isto é, validar os passos percorridos com o intuito de 

alcançar os objetivos apresentados na pesquisa, engajando o raciocínio utilizado pelos 

pesquisadores, a fim de alcançar o objeto de estudo. 

  

3.1.Classificação da Pesquisa 

Está pesquisa cujo objetivo é identificar os desafios enfrentados para a 

implantação da telemedicina no Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios 
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abrangidos pela 2ª CRS é um estudo de caso e classifica-se quanto a sua natureza como 

pesquisa aplicada, quanto aos objetivos, exploratória e descritiva, e quanto a 

abordagem, predominantemente qualitativa, utilizando-se de, procedimentos técnicos 

para a obtenção dos dados secundários, pesquisa documental, entrevista através de um 

questionário que foi disponibilizado aos gerentes do SUS nos municípios através dos 

meios eletrônicos tendo em vista a situação de pandemia vivenciada e as respostas dos 

entrevistados também retornaram pelas mesmas vias. 

Neste contexto salienta-se que a pesquisa aplicada, tem por objetivo gerar 

conhecimento sobre um determinado assunto, para que assim seja possível ser aplicado 

na pratica, voltado à solução de problemas. Essa pesquisa exige conhecimento do local 

em questão. Desta forma, este estudo é considerado como sendo aplicado, uma vez que 

contribui para melhorias no processo de implantação da telemedicina nos municípios 

abrangidos pela 2ª CRS.  

Já a pesquisa exploratória permite um maior conhecimento ao pesquisador em 

relação ao tema em questão, oferecendo assim informações e orientando um 

determinado assunto ou tema a ser estudado. Para este estudo, foi importante a fim de 

explorar a temática e conhecer melhor o sistema de saúde em estudo e a forma como os 

gestores atuam frente a implantação desta ferramenta tão importante para a população 

dos municípios. Para o efeito, foram realizadas entrevistas com aos gerentes locais do 

SUS. 

Salienta-se que a pesquisa exploratória apresenta menor rigidez no 

planejamento, é realizada especialmente quando o tema é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipótese, normalmente realizando-se entrevistas com grupos 

focais de conhecedores do tema (GIL, 1999; CERVO; BERVIAN, 2002). 

Auxiliando o levantamento de dados primários, destaca-se a pesquisa descritiva 

a qual permite a captação de dados através de técnicas de coletas, para assim analisar e 

interpretar os resultados obtidos, pelo pesquisador. Neste cenário se faz de extrema 

importância a pesquisa descritiva. 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 

podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, p 42). 
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Para este estudo, a pesquisa descritiva foi útil na medida em que se quer 

identificar os desafios enfrentados pelos gestores do SUS na implantação da 

telemedicina. Ainda, quanto à abordagem à pesquisa foi definida como qualitativa, visto 

que se destaca por ser utilizada em forma de um questionário, onde os respondentes 

ficam mais à vontade para expor os seus pontos de vista sobre determinados assuntos 

que estejam relacionados com o objeto de estudo.  

Isto porque na pesquisa qualitativa, não há uma preocupação com medidas, 

quantificações ou técnicas estatísticas de qualquer natureza. Busca-se compreender, 

com base em dados qualificáveis, a realidade de determinados fenômenos, a partir da 

percepção dos diversos atores sociais (GIL, 1999; CERVO; BERVIAN, 2002). Neste 

tipo de pesquisa as respostas não são objetivas, e o intuito não é contabilizar 

quantidades em relação aos resultados, mas sim conseguir compreender o 

comportamento de determinado grupo-alvo, sendo aplicada geralmente em pequenas 

amostragens, sem identificação dos respondentes. 

Portanto, a partir da classificação da pesquisa definiu-se como procedimentos 

técnicos a pesquisa com dados secundários, pesquisa documental e um levantamento de 

dados com uso do questionário.  

 

3.2. Plano e Instrumentos da Coleta de Dados 

A Coleta de dados é de grande importância ao se realizar um estudo de caso 

sobre um assunto especifico, pelo fato de trazer resultados importantes e muitas vezes 

inesperados, além de agregar na pesquisa como um todo, pois é a oportunidade que o 

pesquisador tem de relacionar a teoria com à pratica, ou com a realidade regional onde o 

mesmo está inserido. 

O estudo de caso foi realizado no setor de saúde mais concretamente em relação 

aos desafios da implantação da telemedicina no Sistema Único de Saúde nos municípios 

abrangidos pela 2ª CRS, em que foi aplicado um questionário aos gestores do SUS 

locais.  

Salienta-se que a coleta de dados foi realizada on-line, através de um 

questionário aplicado por intermédio da ferramenta Google Formulários, enviado via e-

mail aos gestores, que o retornaram também via e-mail evitando-se com isso o contato 

direto a despeito da pandemia do Coronavírus.  

A pesquisa bibliográfica decorreu com as palavras-chave “Telemedicina”, 

“SUS” e “desafios, vantagens e benefícios de implantação”, tendo-se como fontes a 
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leitura de livros, artigos, textos e também pesquisas em sites de internet, segundo Gil 

(1999), visto que este meio permite ao pesquisador cobrir uma gama maior de 

fenômenos, fontes estas que apresentem os desafios da implantação da Telemedicina no 

Sistema SUS e foram fundamentais para a elaboração e finalização da ideia proposta.  

 

 

 

3.3. Plano de Análise e Sistematização dos Dados 

A análise dos dados se faz necessário posterior à coleta destes dados. Essa etapa 

é muito importante, pois é através deste trabalho de análise que os pesquisadores 

transcrevem e analisam os resultados de suas pesquisas. E assim as mesmas se 

caracterizam, por suas particularidades bem como pela realidade do ambiente de onde 

os pesquisados estão inseridos. 

No presente trabalho a análise dos dados foi realizada através da interpretação e 

da estruturação para a apresentação na pesquisa, que se deu através de gráficos bem 

como pela leitura das respostas descritivas. Ou seja, os dados foram analisados de forma 

qualitativa, para elaboração das considerações finais, pelo confronto dos desafios 

enfrentados com a implantação da telemedicina e as vantagens e benefício obtidos, 

tendo em consideração os estudos sobre o tema descritos no referencial teórico.  

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 De forma a aprofundar-se mais no tema e receber opiniões diversas e assim 

melhorar os resultados deste estudo, foi feito um questionário de pesquisa para que, 

através das respostas dos secretários(as) e/ou responsáveis pelas Secretarias de Saúde 

municipais da 2º CRS se pudesse entender melhor como estas autoridades veem a 

questão da telemedicina, o quanto esta já está inserida no sistema público de saúde 

municipal e sobre a possibilidade de implantação, também o grau de conhecimento 

sobre o assunto.  O questionário foi encaminhado aos e-mails das Secretarias de 

Saúde da região, com um cabeçalho explicativo sobre o que se tratava e estipulado um 

prazo para o envio da resposta. Dessa forma, o questionário foi encaminhado à 26 

Secretarias de Saúde e foram obtidas a participação de apenas 11 secretários que se 

disponibilizaram a responder as perguntas feitas, 42,31%, uma adesão abaixo do 
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esperado, o que pode mostrar um certo desconhecimento ou desinteresse pelo tema ou 

mesmo desinteresse em colaborar com a comunidade acadêmica.  

 Esse questionário é uma das ferramentas utilizadas neste estudo relativo ao 

trabalho de conclusão do curso de Administração Pública. Portanto, a pesquisa trata das 

dificuldades para a implantação da telemedicina nos SUS dos municípios abrangidos 

pela 2ª CRS. 

 Nesta pesquisa teve-se grande participação das mulheres, num total de 63,6% 

das colaboradoras, o que pode ser um perfil da região em ter a presença feminina à 

frente da saúde municipal ou apenas que estas tem mais abertura, disponibilidade e boa 

vontade para colaborar com pesquisas acadêmicas.  

 As respostas da primeira questão estão expostas no gráfico 01 que indaga sobre 

o sexo dos participantes. 

 Gráfico 1: sexo 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Como já foi enaltecido, nota-se que a maioria dos respondentes é do sexo 

feminino. 

 Na questão seguinte, relativa a faixa etária dos participantes, de acordo com as 

respostas, percebeu-se que os responsáveis pelo setor de saúde possuem em sua maioria 

idade média entre 31 e 50 anos, cerca de 63,6% dos entrevistados; 27,3% tem entre 51 e 

65 anos de idade, sendo 9,10 % tem entre 18 e 30 anos. 

Gráfico 2: faixa etária 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 De acordo com os dados obtidos na questão 03 que se refere a escolaridade, a 

maioria dos participantes dessa pesquisa possui o ensino superior completo, 81,8%. Este 

é um dado positivo e importante, pois reflete que as Secretarias estão sendo coordenadas 

por pessoas relativamente competentes. 

Gráfico 3: Escolaridade 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 No quadro 04, tem-se dados referentes a área de formação dos coordenadores, e 

pode-se notar que a maioria, 63,6% dos entrevistados se formou em algum curso na área 

de saúde, dado este que torna-se relevante junto ao dado da questão anterior, além de a 

maioria ter formação superior, estes tem formação destro da área de atuação. 18,2% 

formou-se na área de administração. 

Gráfico 4: formação 



36 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Na questão 05 solicita aos participantes o tempo em que trabalham na saúde 

pública municipal, 27,3% dos participantes ingressaram neste ano de 2021, 63,6% estão 

a mais de 5 anos trabalhando na saúde e um participante está a pelo menos 1 ano no 

setor. 

Gráfico 5: curso superior 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Estas respostas indicam que embora haja uma renovação com a entrada de novos 

servidores para o setor, o predomínio é dos mais antigos conhecedores de todas 

atividades e demais processos desenvolvidos. Essa renovação é muito importante pois 

traz também novidades, e inovações do que acontece fora do ambiente interno do setor.  

A questão 06 indaga em relação ao grau de conhecimento dos participantes 

quanto a telemedicina. 81,8% dos participantes dizem que conhecem o que é 

Telemedicina, o que já é um início promissor, 9,1% participantes talvez saiba e 9,1% 

não conhecem a Telemedicina, um dado excelente, tendo em vista a importância do 
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tema para o futuro da medicina, reduzindo distâncias e aproximando profissionais de 

pacientes. 

Questão 6: conhecimento sobre telemedicina 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Na pergunta 07, foi solicitado se já ocorreram consultas online no município, 

54,5% dos entrevistados relatam que sim, já ocorreram Teleconsultas no município e 

45,4% relatam não saber se já ocorreram. Nenhum participante negou ter existido.  

Gráfico 7: ocorrência de consultas online 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 São também respostas muito positivas, mas ainda precisa de maior divulgação 

primeiro junto aos funcionários públicos do setor, em relação a sua importância e 

relevância pois com isso estes podem com maior propriedade divulgar esta nova 

ferramenta de atendimento junto à população, favorecendo uma maior adesão destas. 

A questão 08 pergunta aos entrevistados, qual a opinião sobre a qualidade das 

consultas online, 72,7% acredita que elas devem ter a mesma qualidade de consultas 
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presenciais. 18,2% acreditam que perde-se qualidade em consultas a distância e 9,1% 

acham que talvez a qualidade seja a mesma, mas não tem certeza. 

Gráfico 8: qualidade das consultas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Mais uma se demonstra com esse resultado um conhecimento dos inquiridos 

sobre esta forma de atendimento, mas ainda precisa-se fazer uma maior divulgação e até 

mesmo formação dos agentes sobre o tema. 

A questão 09 pergunta a opinião sobre a paralisação de consultas com 

especialistas de outros municípios durante a pandemia de COVID-19 que ocorreu entre 

os anos de 2020 e 2021. 81,8% dos participantes concordaram com as paralisações que 

tinham o intuito de frear a disseminação do coronavírus. 1 participante preferiu não 

responder e 1 participante disse ser contra a opinião de hospitais e clínicas em cancelar 

a realização de consultas e exames, o que de certa forma atrasou o tratamento e levou 

pessoas a óbito por outros motivos. 

Gráfico 9: cancelamento de consultas por causa da pandemia 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Estas situações demonstram que a telemedicina ou o tele atendimento veio para 

somar ás outras modalidades de atendimento, trazendo melhorias no processo e a busca 

pelo atendimento de maior número de pessoas, valendo muito a sua utilização. 

A questão 10 questiona se a administração municipal dá algum tipo de suporte 

para implantação da telemedicina, ou seja, se os funcionários dão auxílio aos pacientes 

em consultas online. A resposta de 10 entrevistados foi de que não dão auxílio, apenas 

uma administração relata auxílio aos pacientes em processos de telemedicina. 

Gráfico 10: suporte a implantação 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Salienta-se que para que a implantação da telemedicina seja uma realidade nos 

municípios da região, os poderes públicos municipais devem se envolver, liderando a 

iniciativa em benefício de suas populações que terão mais uma possibilidade de serem 

atendidos o que favorece a redução das filas de espera, entre outros. 

A questão 11 solicita se haveria a possibilidade de montar uma estrutura com 

meios tecnológicos e um profissional responsável para prestar esse auxílio a população, 

e a resposta é em si animadora. 63,6% dizem que existe a possibilidade de adaptação 

para auxiliar a população mais carente ou com pouco acesso a informática. 27,3% 

dizem que talvez há chances de criação da estrutura anteriormente citada. Um 

entrevistado preferiu não responder. 

Gráfico 11: Disponibilidade de estrutura para implantação. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 A possibilidade dessa montagem seria muito importante, pois a população mais 

desfavorecida poderia também usar este meio de atendimento que somando-se ao 

atendimento presencial qualificaria ainda mais o atendimento pelo SUS. 

A questão 12 questiona se a telemedicina diminuiria as aglomerações em postos 

de saúde e hospitais. 54,5% dos responsáveis pela saúde municipal acreditam que sim, 

responderam talvez 18,2% dos entrevistados e 27,3% dizem que as aglomerações não 

cessariam mesmo se houvesse a prática disseminada da telemedicina no SUS.  

Gráfico 12: Diminuição de aglomerações 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Acredita-se que este meio de atendimento daria sim uma folga e uma redução 

das filas. Para além de oferecer rapidez e menos aglomeração no atendimento 

presencial.  

Na questão 13, 81,8% dos entrevistados entendem que sim, o analfabetismo 

digital e a falta de acesso à informática são responsáveis pela dificuldade de 

implantação da telemedicina no SUS, 18,2% acham que talvez, ninguém disse não a 

este motivo. 
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Gráfico 13: Dificuldades para implantação. 

 

 

  Isso indica que as autoridades de saúde municipais têm o analfabetismo digital 

com um dos principais desafios para implantar essa ferramenta. A educação tecnológica 

da população torna-se então uma necessidade a ser considerada.  

Na questão 14 solicita-se aos responsáveis a responderem de que se implantado 

a telemedicina em uma estrutura organizada, se os profissionais que auxiliassem os 

pacientes teriam facilidade de acesso nas mediações entre médico e paciente. 45,5% 

dizem que sim, 45,5% dizem talvez e um diz que sua equipe não saberia como proceder. 

Gráfico 14: Treinamento profissional 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Demonstra-se aqui a importância não só da formação pertinente aos 

funcionários, mas também tecer informações sobre a validade dessa forma de 

atendimento a todo o quadro de servidores, para que possam adentrar no assunto se 

apropriarem desse conhecimento e poderem os entes que indicam essa forma de 

atendimento à população indicando suas qualidades e vantagens. 
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A questão 15 pergunta se haveria mais facilidade em conseguir consultas com 

especialistas de alta complexidade e médicos oncológicos. 81,8% acreditam que sim, 

um participante acha que talvez e um diz que não mudaria a situação. A maior vantagem 

da telemedicina é reduzir deslocamentos e aglomerações, o quadro de profissionais não 

muda, portanto esse resultado é otimista por parte dos entrevistados. 

Questão 15: Melhora no fluxo de consultas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 A questão 16 pergunta se diminuiriam as viagens e consequentes gastos com 

diárias, combustível e passagens. 54,5% acha que sim, a telemedicina traria esse saldo 

positivo, 18,2% acha que talvez possa diminuir esses gastos, mas 27,3% acredita que 

mesmo com as consultas online, viagens continuariam acontecendo. Essa questão 

trouxe respostas equilibradas. 

Questão 16: Diminuição de gastos com viagens 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Mas fica evidente que com esse atendimento muitos custos envolvidos serão 

eliminados. É preciso dar maiores informações aos servidores, mas também a população 

para que uma maior demanda por este serviço. 
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A questão 17 teve resposta unanime, 100% dos entrevistados votou confirmando 

que sim, os pacientes que estão mais debilitados de saúde teriam mais conforto, se não 

precisassem descocar-se para outras cidades para realizar consultas com especialistas. 

Questão 17: Conforto aos pacientes 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A resposta a esta última questão sustenta a validade e as grandes vantagens que a 

telemedicina pode oferecer aos cidadãos como um todo em especial aos enfermos mais 

fragilizados. Mas necessita de muito boa divulgação, de um maior comprometimento do 

poder público, fornecendo os meios que o mesmo precisa para funcionar com qualidade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Telemedicina é um setor que apesar de anos de iniciação ainda dá seus 

primeiros passos. No setor privado torna-se mais fácil a sua implantação, por tratar-se 

de consultas pagas e entender-se que estes pacientes têm mais acesso e intimidade a 

meios tecnológicos para a realização de consultas online. 

 Os dados coletados diante da pesquisa realizada com as Secretarias Municipais 

de Saúde abrangidas pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul, 

através de questionário de múltipla escolha revelaram informações sobre o grau de 

conhecimento dos responsáveis pela saúde municipal sobre telemedicina.  

 Dos onze entrevistados, 81,8% sabem o que é telemedicina, porém apenas 

54,5% confirmaram que observaram esse tipo de atendimento pelo SUS. No entanto, 

90,9% dizem não prestar auxílio aos pacientes através dessa intermediação. Estas 

informações mostram que a telemedicina já ocorre no SUS e que é de conhecimento das 
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secretarias de saúde, porém apenas uma diz prestar auxílio aos pacientes, se houvesse 

auxílio aos pacientes, com uma sala contendo um profissional e meios tecnológicos para 

este auxílio, meta alcançável para 63,6% dos entrevistados, porém, apenas 45,5% 

acreditam que suas equipes estão preparadas para auxiliar os pacientes nessa 

intermediação. 

 Como apresentado anteriormente sobre as muitas vantagens da Telemedicina, 

diminuir aglomerações e aproximar profissionais de pacientes são provavelmente as 

principais, 54,5% acham que as aglomerações diminuiriam, cerca de metade dos 

participantes, mesmo número dos que acham que não diminuiriam as viagens para o 

transporte destes pacientes. 81,8% concordaram com o cancelamento e/ou adiamento de 

consultas pela questão da pandemia de COVID-19, fator que alavancou a utilização da 

telemedicina, muitas consultas presenciais foram alteradas para chamadas de vídeo e 

trocas de mensagens em aplicativos de celular. Mas, isso só foi possível com pacientes 

que possuem acesso a smartphones e internet, o que não é a realidade da população 

brasileira e de cidades pequenas que possuem grande parcela de idosos e habitantes na 

zona rural. 

 Os entrevistados foram unânimes ao definirem que pacientes mais debilitados 

teriam mais conforto se não tivessem que viajar longas distâncias atrás de especialistas 

de alta complexidade, resposta já esperada, devido às circunstâncias já que 81,8% 

acredita que seria mais fácil conseguir consultas com especialistas de forma digital. 

Uma das possibilidades seria a de haver contato com os profissionais não de forma 

imediata, mas pelo envio de resultados de exames para posterior análise e diagnóstico. 

 Foi visto durante esta pesquisa que, ainda há muito caminho para que a 

Telemedicina torne-se comum na vida dos brasileiros, o analfabetismo e o 

analfabetismo digital, a falta de acesso à informação, a falta de aparelhos digitais, a falta 

de rede de internet, o isolamento de comunidades, a desconfiança principalmente dos 

mais velhos com o novo, o conservadorismo, a falta de investimento governamental e 

interesse dos profissionais são motivos que atrasam a implantação deste meio 

tecnológico. Segundo a opinião dos entrevistados, 72,7% acreditam que as teleconsultas 

tem a mesma qualidade de consultas presenciais, dado positivo que pode servir de 

incentivo para pacientes aceitarem experimentar a tecnologia.  

 É de se sublinhar que se teriam dados mais completos se tivesse havido 

participação mais ampla de secretarias municipais, mas já se dá para ter uma noção do 

que pensam as secretarias municipais de saúde sobre o tema. Com uma maior 
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explicação para um melhor entendimento, os gestores entenderiam se haveria 

necessidade, se seria vantajosa a implantação em seus municípios. 

 Outra dificuldade ou limitação na realização deste trabalho tem a ver com 

existência de poucos artigos publicados sobre o tema apresentado. Seria de suma 

importância para a comunidade acadêmica e sociedades em geral se fossem realizadas 

mais pesquisas a respeito tema, em torno de alguns pontos como: Opinião da sociedade 

sobre a telemedicina, suas expectativas e receios; Opinião dos médicos sobre as 

qualidades e dificuldades do meio; Opinião de prefeitos e governadores sobre a 

viabilidade de implantação; e Possível desenvolvimento de site ou aplicativo para 

interação entre médico e paciente.  

 Os objetivos desta pesquisa foram parcialmente atingidos, na parte bibliográfica 

encontram-se na atualidade poucos artigos e pesquisas sobre a qualidade, os desafios e 

as opiniões dos usuários, o que de certa forma pode ter deixado esse artigo menos rico 

de dados e informações. Porém teve-se o cuidado para que houvesse sequência na 

proposta, mostrando uma constância lógica, com pontos que fizessem ligação entre os 

assuntos para maior entendimento da referida pesquisa. 

 Na parte que refere-se a pesquisa aqui realizada, se houvesse maior participação 

dos entrevistados, ter-se-ia resultados mais completos e satisfatórios, mas mesmo com 

menos de 50% de retorno, dá-se para ter uma ideia de quanto a telemedicina é do 

conhecimento do público analisado, opinião sobre qualidade e possibilidade de 

implantação no sistema SUS. Apesar disso, os resultados podem servir para pesquisas 

futuras que tenham foco no público em geral ou em profissionais realizadores de 

consultas. 

 Seria possível a implantação em nível estadual de uma rede de telemedicina, 

onde todos os hospitais e centros de atendimento público ou que prestam serviços pelo 

SUS, ingressassem em programas de atendimento através de uma plataforma digital, 

onde teleconsultas poderiam ser solicitadas por este sistema nas Secretarias de Saúde 

municipais. Para a realização deste sistema deveriam de ser disponibilizados 

computadores ou tablets, pelo governo estadual, também cursos online para 

profissionais que fossem realizar estes atendimentos auxiliando os pacientes nas 

consultas com os médicos. Isto traria mais economia em transporte, conforto, agilidade 

e segurança aos pacientes. 
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APÊNDICE 

 

Questionário de Pesquisa do Projeto 

QUESTIONÁRIO UTILIZAÇÃO TELEMEDICINA: 

Prezado (a) Senhor (a):  

O acadêmico Rui Roberto Norbah Filho está realizando uma pesquisa acadêmica que 

tem como objetivo identificar as dificuldades, as vantagens e a opinião em geral sobre o 

uso da telemedicina no Sistema Único de Saúde do município de Vicente Dutra. A 

pesquisa está sendo realizada no quadro do projeto de pesquisa do Trabalho de 

Conclusão de Curso, um dos requisitos parciais para a obtenção do título de Bacharel 

em Administração Pública da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Unidade 

em Frederico Westphalen/RS e o acadêmico está sob a orientação do Professor Dr. 

Samba Sané da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS.   

Gostaríamos de lhe convidar para colaborar com a pesquisa respondendo o instrumento 

de coleta de dados. Destaca-se que as informações obtidas serão utilizadas somente para 

fins acadêmicos. Seu nome não vai constar nesse questionário.   

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: rui-filho@uergs.edu.br ou pelo 

n° 55 996287815. Desde já agradecemos a atenção em responder o questionário.  

Esse questionário objetiva entender qual é seu ponto de vista em relação a utilização da 

telemedicina no Sistema Único de Saúde. As frases a baixo devem ser assinaladas com 

um X conforme seu nível de concordância. 

 

Identificação:  

  

Sexo  

(  ) Feminino   

(  ) Masculino  

  

Faixa etária  

(  ) 18 a 30 anos  

(  ) 31 a 50 anos  

(  ) 51 a 65 anos  

(  ) mais de 65 anos  
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Formação:  

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

 

Qual curso superior você concluiu? 

(  ) Administração 

(  ) Área da Saúde 

(  ) Nenhum 

(  ) Outro:  

 

A quanto tempo trabalha no Sistema Único de Saúde? 

( ) Entre 0 e 1 ano 

( ) Entre 1 e 5 anos 

( ) 5 anos ou mais 

 

1. Você sabe o que é telemedicina? 

 

2. Telemedicina é a prática de consultas médicas de forma remota, online, através 

de chamada de vídeo ou telefônica. Já ocorreram esses tipos de consultas no 

município? 

 

3. Você acha que as consultas online tem a mesma qualidade das consultas 

presenciais? 

 

4. Você esteve de acordo com a paralisação de algumas consultas com 

especialistas de outros municípios durante a pandemia?  

 

 

5. A Gestão Pública disponibiliza algum suporte para a implantação da 

telemedicina no Sistema Único de Saúde municipal?  
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6. Seria possível a disponibilização de uma sala com meios tecnológicos 

necessários para uma teleconsulta e um técnico para auxiliar o paciente na 

conversa com o médico especialista?  

 

7. Acredita que as teleconsultas ajudariam a diminuir aglomerações em unidades 

básicas de saúde e hospitais?  

 

8. Na sua opinião, as dificuldades como falta de aparelhos digitais, internet e o 

analfabetismo digital dos pacientes interfere no processo de implantação da 

telemedicina?  

 

9. Os profissionais que supostamente prestassem suporte aos pacientes para esse 

tipo de atendimento, teriam facilidade em acessar e realizar consultas por via 

tecnológica?  

 

10. Por tratar-se de uma região limitada em profissionais, acha que a telemedicina 

auxiliaria na demanda por consultas com médicos oncologistas e especialistas 

em alta complexidade?  

 

11. Com a implantação da telemedicina, você acredita que iriam diminuir os gastos 

com as viagens de carros, passagens de ônibus e diárias de motoristas?  

 

12. Haveria maior conforto aos pacientes necessitados que estão em más condições 

de saúde, se não houvesse a necessidade de deslocamentos maiores?  
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