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Introdução 

No mundo, ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento tecno
lógico vem apresentando muitos avanços e trazendo importantes contri
buições aos projetos da área da saúde, que se multiplicam e favorecem as 
perspectivas de compartilhamento de conhecimentos e melhor qualificação 
da assistência prestada. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que, no século XXI, 
a principal expectativa referente à saúde coletiva seja alcançada por meio da 
melhoria do acesso aos recursos - de maior e melhor qualidade - disponíveis 
na área de saúde para a maior parte da população mundial. No que se refere 
à incorporação de tecnologia, a OMS também se manifesta, recomendando 
que seus membros utilizem-se da telemática como instrumento político e 
estratégico no planejamento e na execução de ações em saúde. 

Diversas são as iniciativas que contam com o apoio financeiro de 
instituições e governos nos países mais desenvolvidos. No Reino Unido, por 
exemplo, investimentos na tecnologia de informação, incluindo a telemedi-
cina, têm sido importante meta governamental no sentido da modernização 
e do desenvolvimento do sistema de saúde. [1] 

Em contraponto, nos países em desenvolvimento, os investimentos rea
lizados na área de saúde, de modo geral, ainda são nitidamente insuficientes. 
Em 2002, ocorreram 57 milhões de mortes de crianças em todo o mundo. 
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Destas, 10,5 milhões eram menores de cinco anos de idade e mais de 98% 
destas mortes ocorreram em países em desenvolvimento. [2] 

Os avanços na área de tecnologia de informação e comunicação podem 
propiciar novas formas de transmissão de conhecimentos e cuidados em 
saúde, auxiliando essas nações na melhoria da atenção à saúde e contri
buindo para a diminuição dos índices de mortalidade e morbidade. 

Deste modo, países desenvolvidos têm auxiliado àqueles que se en
contram em desenvolvimento, no que se refere ao acesso às novas tecnologias 
e às trocas de experiências bem-sucedidas, possibilitando maior eqüidade na 
difusão dos conhecimentos produzidos. 

No Brasil e em outros países da América Latina, iniciativas como as que 
são estimuladas e financiadas pela linha @lis1 da União Européia, por go
vernos locais, universidades e outras instituições, vêm sendo experimentadas, 
desencadeando importantes processos de construção de políticas públicas e 
de sistematização de conhecimentos na área de formação e informação em 
saúde. 

Quanto à definição dos conceitos utilizados em telessaúde, telemedicina 
e e-saúde, é possível encontrar na literatura uma variedade de possibilidades, 
dependendo da fonte consultada e da data de publicação, sendo algumas vezes 
conflitantes. Observa-se que a conceituação é tão dinâmica quanto o próprio 
desenvolvimento tecnológico e que na língua portuguesa ainda existem dú
vidas quanto à grafia e nomenclatura mais adequada a ser utilizada. A seguir, 
serão discutidos os aspectos históricos e conceituais mais importantes, sendo 
mantidos os termos citados pelos autores. 

Breve Histórico 

Fazendo uma digressão histórica, exemplos diversos de práticas mé
dicas a distância podem ser localizados em momentos distintos da história 
da humanidade. Craig e Patterson afirmam que talvez a primeira forma de 
comunicação em rede abordando a saúde pública teria ocorrido na Idade 
Média, com o uso de fogueiras a céu aberto para informar sobre o avanço da 
peste bubônica sobre a Europa. [1] 

Mas foi no século XIX, com o incremento e o desenvolvimento dos 
serviços postais que a divulgação de práticas médicas foi se tornando mais 
comum. Àquela época, o telégrafo começou a ser usado para transmitir infor
mações, sendo muito utilizado durante a guerra civil americana. 

A seguir, o telefone começou a ser utilizado em muitos países da Europa 
e nos EUA. Thrall e Boland afirmaram que Alexander Graham Bell - o inventor 
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do telefone - no ano de 1880, teria realizado uma consulta médica à longa 
distância, quando um de seus colaboradores sofreu um acidente em seu 
laboratório. Ele teria ligado para seu médico e solicitado orientações. [3] 

No século XX, com a difusão da radiocomunicação, a divulgação de 
informações sobre doenças, em geral, foi ainda mais ampliada. Desde o início 
do século XX os serviços médicos por rádio cresceram de forma substancial, 
objetivando atender aos que viajam para longas distâncias, por via marítima. 
O mais famoso exemplo é o serviço do Italian International Radio Medicine 
Centre, o qual iniciou suas atividades em 1935. [4] 

Entretanto, pode-se afirmar que, do ponto de vista tecnológico, o que 
mais influenciou o desenvolvimento da telemedicina foi a televisão, quando, 
ao final dos anos 1950, passou a ser utilizada sob a forma de circuito fechado 
e para comunicações por vídeo. A transmissão de imagens radiológicas e 
a realização de consultas psiquiátricas a distância passaram a ser prática 
comum nos EUA. [3] 

O serviço pioneiro em telerradiologia foi desenvolvido no Canadá em 
1957, pelo Dr. Albert Jutras , prestando atendimento e suporte às comu
nidades rurais e de poucos recursos. Ao final dos anos 1950, um trabalho 
realizado em parceria entre a NASA e o serviço de saúde público dos EUA 
transmitia eletrocardiogramas e radiografias de uma comunidade indígena 
no estado do Arizona, para que estes fossem avaliados por especialistas. [4] 

Ao final dos anos 1960, uma nova modalidade de telemedicina passou a 
ser utilizada entre o Hospital Geral de Massachusetts e o aeroporto de Boston, 
onde viajantes eram atendidos por meio de transmissão televisiva, inclusive 
com consultas a especialistas. [3] 

Nas décadas de 1970 e 1980, o desenvolvimento da telemedicina 
ficou um pouco estagnado nos EUA, mas o programa espacial daquele país 
continuou desenvolvendo tecnologias para controlar os dados vitais dos 
astronautas, a distância. Do ponto de vista global, a inauguração da trans
missão de comunicações via satélite mostrou aos médicos um vasto campo 
de expansão para a atuação clínica. Deste modo, a partir de 1990, os investi
mentos em telemedicina receberam grande incremento, simultaneamente ao 
desenvolvimento dos serviços médicos que utilizavam a captura de imagens 
e transmissão eletrônica de dados. 

Considerando o contexto mundial, pode-se observar que as telecomuni
cações também passavam por importantes transformações e por uma grande 
expansão naquele momento histórico. As videoconferências começaram a ser 
realizadas com transmissão de imagens digitais, em radiologia e outras áreas. 
Alguns especialistas começaram a fornecer segunda opinião para casos de 
difícil conduta em regiões remotas. [3] 
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Deste modo, ao final dos anos de 1990, a definição de telemedicina 
- transmissão de conhecimentos e cuidados em saúde a distância, utilizando 
sistemas de comunicação - , embora ainda nebulosa, envolvia um conteúdo 
rico e diverso, incluindo processos de educação, compartilhamento do conhe
cimento clínico e uso da diversidade de ferramentas tecnológicas, objetivando 
melhorar a qualidade e diminuir os custos da assistência em saúde. Naquele 
momento histórico, já se acreditava que as inovações tecnológicas iriam criar 
maiores e melhores oportunidades para o compartilhamento de informações 
na área de saúde. 

No século XXI, a medicina e outras áreas da saúde vêm incorporando 
importantes mudanças seja nos aspectos relativos às práticas profissionais, 
seja no ensino e na pesquisa, sob a égide dos avanços nas telecomunica
ções. Pode-se destacar a Internet - resultante de avanços tecnológicos em 
telecomunicações ocorridos nos últimos quarenta anos, em vários países do 
mundo - que, quando utilizada de modo integrado a ambientes médicos, 
vem contribuindo indubitavelmente para as transformações nos processos 
de trabalho. [5] 

Essas transformações, que podem ser observadas não somente na medi
cina, mas também nas demais áreas de saúde, trazem benefícios incalculáveis 
ao nosso cotidiano. 

Na Austrália, por exemplo, existem serviços interligando comunidades 
rurais, incluindo as aborígines [4], e, na Dinamarca, moradores de diversas 
ilhas se beneficiam do uso das tecnologias de comunicação que, aliadas às 
de informação e aplicadas nas práticas clínicas, evitam as dificuldades de 
locomoção - especialmente devidas às intempéries climáticas. São muitas as 
experiências que vêm sendo desenvolvidas no mundo. 

No Brasil, de modo semelhante aos países mais desenvolvidos, o setor 
de telecomunicações também avançou consideravelmente a partir da década 
de 1960. Os processos de modernização institucional foram acompanhados 
por políticas de desenvolvimento tecnológico e industrial do setor de tele
comunicações, onde a estratégia utilizada pelo governo foi a de estimular a 
produção local de tecnologias. 

No ano de 1962, foi instituído o Código Brasileiro de Telecomuni
cações com a finalidade de disciplinar os serviços telefônicos, vinculados 
diretamente ao controle da autoridade federal. A partir da constatação de 
que a telefonia a longa distância apresentava uma boa qualidade concomi-
tantemente à deficiência apresentada no desempenho da telefonia urbana, 
no ano de 1972 foi criada a TELEBRÁS - Telecomunicações Brasileiras S/A,2 
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vinculada ao Ministério das Comunicações. Suas atribuições iniciais eram 
o planejamento, a implantação e a operação do Sistema Nacional de Teleco
municações (SNT). 

A criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRAS foi 
uma importante iniciativa ocorrida naquele momento. Todavia, na década 
de 1990, a iniciativa começou a declinar sem que o governo brasileiro propu
sesse novas políticas de investimentos públicos na área. Empresas brasileiras 
realizaram investimentos, mas não conseguiram competir com as grandes 
empresas estrangeiras, o que culminou na privatização das subsidiárias da 
TELEBRAS em 1998 por empresas estrangeiras. 

Neste processo, a maioria dos equipamentos necessários ao bom desen
volvimento das telecomunicações passou a ser importada; a telefonia celular 
e a infra-estrutura para comunicações por meio de computadores passaram a 
acompanhar o ritmo da chamada globalização econômica. [6] Craig e Patterson 
destacam a importância que os avanços em telefonia móvel e comunicação por 
satélites têm possibilitado às práticas em telemática relativas à saúde. [1] 

Conceitos e Aplicações 
em Telessaúde 

Os termos mais utilizados em telessaúde sempre vêm acompanhados 
do prefixo "tele", que significa em grego "a distância" ou "ao longe". [4] 

A telemática é a junção do prefixo "tele" (comunicação), com o sufixo 
"mática" (derivado da informática), sendo ela então definida como a disciplina 
que estuda a manipulação e utilização da informação pelo uso combinado de 
computador, seus acessórios e meios de comunicação. [7] Norris considera 
que a telemática envolve qualquer meio de comunicação a distância. Esse 
termo é muito utilizado pelos profissionais da área. Norris relata que o termo 
e-saúde está crescendo na sua utilização e que alguns autores o citam apenas 
como o uso via Internet para acesso às informações sobre cuidados à saúde. 
Ele considera que o termo é confuso. [4] 

O termo telemedicina, conforme destacado, foi o primeiro a ser uti
lizado nas práticas de assistência à saúde a distância. Sua definição inicial, 
considerada por alguns autores como muito restrita, a caracterizava como 
o "tratamento do paciente pelo médico, a distância". [4, 8] Seguidamente, a 
ampliação conceituai no sentido da "transferência de dados médicos por meio 
eletrônico de um local para outro", embora tenha tido melhor aceitação, ainda 
não foi capaz de expressar a amplitude das práticas adotadas. 
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Em 1995, Perednia e Allen propuseram o uso do termo telemedicina 
para os processos em que as telecomunicações eram utilizadas no provimen
to de informações a serviços médicos. [9] Mas, foi a partir de 1999, com a 
significativa expansão das práticas nesta área que um congresso realizado 
nos Estados Unidos da América propôs definição ampliada para o termo, 
assim descrito: "uso da tecnologia de telecomunicação e de informação para 
transferir informações médicas em processos de diagnóstico, terapêutica e 
educação". [4] 

Craig e Patterson sugerem a seguinte definição: "rápido acesso à expe
riência (médica) por meio de tecnologias de telecomunicações e informações, 
não importando onde esteja localizado o paciente ou a informação". [1] A 
interação entre profissional e paciente ou entre profissionais pode ocorrer 
em tempo real ou não, sendo que a videoconferência é o método comumente 
utilizado para a interação em tempo real. A informação transmitida pode 
abranger formatos distintos, incluindo transmissão de dados sob a forma de 
texto, som, imagem e vídeo. 

Para tal, a tecnologia a ser utilizada pode variar desde o uso de um 
simples aparelho telefônico ou aparelho de fac-símile, até outras mais com
plexas, envolvendo computadores e seus acessórios. As informações mais 
compartilhadas são os exames de imagens, dados de consulta do paciente, 
resultados de exames laboratoriais, exames necessários ao monitoramento 
de pacientes a distância, bancos de dados que subsidiam o acompanhamento 
epidemiológico de morbidade, mortalidade e tc , além do assessoramento a 
procedimentos cirúrgicos ou exames médicos. 

Norris definiu a telessaúde como o "uso das tecnologias de informação 
e comunicação para transferir informações de dados e serviços clínicos, 
administrativos e educacionais em saúde". [4] Atualmente as terminologias 
mais utilizadas para a designação das práticas anteriormente descritas são 
telessaúde e e-saúde, evidenciando que a utilização de recursos para a comu
nicação a distância não está restrita aos profissionais médicos, mas também 
aos demais profissionais que desenvolvem atividades na área da saúde. 
Norris relata que a e-saúde já estava se tornando uma terminologia emergente 
nas publicações, mas ainda de modo muito confuso e englobando todos os 
aspectos da telemedicina. Relata, ainda, que a escolha foi mais baseada em 
marketing do que em categorização útil para a prática. [4] 

Um artigo de revisão discutiu o uso do termo e-saúde pesquisando 
nas seguintes fontes: Medline (PubMed), o CINAHL (Cumulative Index of 
Nursing and Allied Health Literature), o SSCI (Social Science Citation Index), 
o Cochrane e o ISTP (ou processador ISI), além de páginas eletrônicas. Os 
termos pesquisados foram: Ehealth, e-Health, e*health durante os anos de 
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1997 a 2003, e alguns dados posteriores a este período. O resultado foi que 
o termo e-Health começou a ser utilizado a partir do ano 2000, mas tem se 
tornado prevalente e comum nas publicações e nos documentos das principais 
instituições internacionais. As definições de e-saúde variam quanto às funções, 
envolvimentos institucionais, contextos e objetivo teórico e a ser alcançado. 
Muitas conceituações incorporam a telemedicina e a telessaúde, e alguns 
autores referem-se aos termos como sinônimos. Contudo, a maioria enfatiza 
as funções de comunicação e informação da e-saúde e especifica o uso de 
tecnologia digital em rede. Foram identificadas 36 definições de e-saúde 
(e-Health), sendo a mais ampla a seguinte: 

E-saúde (e-Health) é um emergente campo de informações médicas, referindo-se 
à organização e transmissão de serviços e informações em saúde utilizando a 
Internet e tecnologias similares. Mais amplamente, o termo caracteriza não 
somente um desenvolvimento da tecnologia, mas também uma nova forma 
de trabalho, uma atitude e um relacionamento via acesso em rede, uma 
forma de pensamento globalizado, com o objetivo de promover o cuidado em 
saúde local, regional e mundial por meio do uso da tecnologia de informação 
e comunicação.[10] 

Durante os últimos anos, com o maior envolvimento dos sistemas de 
comunicação eletrônicos, as principais organizações internacionais - Orga
nização Mundial da Saúde (OMS), União Européia (UE), União Internacional 
de Telecomunicações (UIT) e Agência Espacial Européia (AEE) - adotaram 
oficialmente a terminologia "e-saúde" (e-Health). Apesar de concordarmos que 
atualmente o termo mais indicado para ser utilizado seja e-saúde, manteremos 
aqui os termos citados pelos autores referenciados. 

Nos século XXI, partindo da definição acima citada, profissões diversas 
têm se utilizado dos recursos da e-saúde, motivadas pela ampliação da acessi
bilidade aos equipamentos e demais recursos tecnológicos, pela agilidade do 
processamento e da disponibilização das informações, pelas possibilidades de 
trabalhar com dados que em muito ampliam as perspectivas clínicas - demo
gráficos, epidemiológicos, de produção etc. - auxiliando consideravelmente 
no desenvolvimento de melhores práticas na área de saúde, sejam elas dire
cionadas à organização dos serviços de saúde ou à qualificação da assistência 
prestada aos usuários destes. Uma preocupação constante dos profissionais é 
que se busque um baixo custo para a sua aplicação, que ela seja auto-susten
tável e que se avalie a sua efetividade, além da satisfação dos usuários. 

Devido ao veloz crescimento da utilização da telemática em saúde na 
última década, inúmeros registros vêm sendo encontrados na literatura, 
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relatando programas e pesquisas nesta área. Entretanto, é ainda difícil avaliar 
com precisão como está o nível da sua utilização e oferta. Segundo Doolittle 
e Spaulding algumas vezes é difícil definir o que é e o que não é telemedicina 
e, além disso, algumas instituições e indivíduos que trabalham nesta área não 
divulgam seus resultados, talvez para não tornarem públicas as suas atuações, 
sucessos e insucessos. [11] 

Também o telecuidado (telecare) é uma prática utilizada em alguns países, 
sendo empregada quando a utilização dos recursos tecnológicos e assistenciais 
da telessaúde permitem a promoção de cuidados médicos a distância, para 
pacientes que apresentam necessidades especiais, doenças crônicas, idade 
avançada, transtornos mentais e outros, limitantes ou impeditivos à sua 
locomoção. Assim, os telecuidados podem ser dispensados a distância, no 
domicílio ou instituição em que o paciente resida, em unidades móveis de 
tratamento intensivo ou ainda em unidades móveis de atendimento médico 
(SAMU,3 resgate e outros). 

Deste modo, a conceituação e as derivações dos termos em e-saúde a 
cada dia vem sofrendo alterações, introduzindo novidades em relação ao seu 
uso e à sua abrangência. O prefixo "tele" vem sendo somado aos temas abor
dados, como, por exemplo, telemedicina, telerradiologia, teleodontologia, 
teledermatologia e tantos outros.4 

A aplicação da e-saúde vem se dando de modo distinto, conforme as 
necessidades e ferramentas envolvidas. Os processos atuais são: teleconsul-
torias, telediagnóstico, disponibilização de segunda opinião, telecirurgia, 
telemonitoramento (televigilância), educação permanente (teleducação), 
simulações clínicas, prontuário eletrônico, formação e análise de bancos de 
dados, biblioteca virtual de imagens e outros. A seguir, uma breve especifi
cação de cada processo. 

Teleconsulta é definida como a modalidade de uso da telessaúde em que 
a consulta pode ser realizada sem que o paciente necessite se deslocar. Esta 
modalidade tem sido diponibilizada especialmente em casos de consulta a 
especialistas, favorecendo populações que residem em regiões de difícil acesso 
- periferias das grandes cidades, áreas rurais, região amazônica, ilhas etc. No 
caso do Brasil, considerando as distâncias continentais e as dificuldades 
existentes no acesso por estradas, que em muitas regiões se encontram em 
estado precário de manutenção, o uso desta modalidade pode favorecer a 
assistência a milhões de pessoas. Além disso, o processo de organização da 
referência secundária no país depara-se com problemas característicos deste 
nível de atenção, envolvendo baixa oferta de especialistas em algumas áreas 
- seguindo tendências mundiais, alto custo de alguns exames propedêuticos 
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assim como dificuldades de retenção de especialistas no interior - gerando 
situações nas quais o acesso aos serviços de níveis mais complexos de atenção 
só ocorre com a remoção de pacientes. 

As tecnologias usadas podem agilizar consideravelmente esses processos. 
A segunda opinião é uma prática freqüentemente utilizada quando existem 
dúvidas no processo de definição de diagnósticos (inclusive por telediagnóstico 
ou teleconsultoria), condução de tratamentos ou ainda no assessoramento 
prestado por médicos especialistas a generalistas ou a pacientes. 

Em regiões rurais e outros tipos de comunidades que dificilmente teriam 
acesso a consultas especializadas, os recursos de e-saúde podem propiciar a 
melhoria da qualidade da assistência prestada, evitando o deslocamento de 
profissionais e/ou de pacientes. Cada comunidade pode definir suas neces
sidades quanto à utilização destas práticas, mas é ao poder público que deve 
caber a responsabilização pela identificação de áreas e populações em que 
as deficiências na assistência estejam agravando os problemas de saúde da 
população. 

Em outras palavras, é preciso que um levantamento técnico seja 
realizado, identificando problemas reais de saúde, para conduzir processos 
de implantação de toda a potencialidade trazida pela e-saúde, em detrimento 
de definições meramente tecnocráticas, que não considerem as realidades 
locais. 

De acordo com Doolittle e Spaulding, comumente, programas desen
volvidos baseando-se apenas no emprego das inovações tecnológicas 
(tecnocracia) não são tão bem aceitos pela população e nem tampouco pelos 
profissionais de saúde, correndo-se sérios riscos de insucesso. [11] Portanto, 
o planejamento por parte dos serviços é uma etapa fundamental, buscando 
a formação de uma equipe envolvida e participativa de profissionais das 
áreas de saúde, informática e gestão local. 

A inclusão de gestores municipais, que detêm o poder de decisão, é 
também fundamental para a viabilidade dos serviços a serem oferecidos, 
como também o processo de sensibilização dos profissionais que utilizarão 
os recursos. Finalmente, o envolvimento de membros da comunidade a ser 
beneficiada pode assegurar o sucesso do investimento, contribuindo para a 
aceitação do programa e respaldando as condutas definidas pela equipe de 
saúde local, após discussões com os especialistas. 

Outro fator importante é a adequação das condutas à realidade local e 
às condições culturais e socioeconômicas da população a ser beneficiada pela 
implantação da e-saúde. A coerência nas solicitações de exames complemen-
tares e na indicação de medicamentos é fundamental, a fim de que não se 
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construa uma realidade paralela, com a solicitação de recursos inacessíveis. 
Em casos extremos, o encaminhamento de pacientes deve ser uma possibi
lidade a ser considerada. 

Vários estudos sugerem que crianças que necessitam de atendimento 
de emergência e/ou urgência em hospitais de zonas rurais recebem cuidados 
com qualidade inferior aos que os adultos recebem, por falta de qualificação 
profissional. As consultas via telemedicina têm-se mostrado útil para a me
lhoria da qualidade da assistência a esses pacientes, resultando em mudanças 
no diagnóstico e na terapêutica em 18 a 52%, respectivamente.[12] 

Ainda de acordo cora Marcin, Reznik e Ozuah, a solicitação de tele-
consultoria é mais freqüente nos casos de traumatismo de SNC, em crianças 
gravemente enfermas, para pacientes portadores de diabetes, em coma ou 
com epiglotite. Em alguns casos, para pacientes moderadamente enfermos 
solicita-se uma segunda opinião para a decisão a respeito de uma possível 
hospitalização.[12] 

Os resultados das solicitações de segunda opinião são bastante impor
tantes, já que as informações compartilhadas podem contribuir para uma 
condução mais adequada, como também para a estabilização do quadro clínico 
e tomada de decisão quanto ao transporte do paciente, contribuindo para a 
redução da mortalidade e morbidade. A prática sugere que o uso de e-saúde 
nessas circunstâncias pode melhorar o acesso aos médicos especialistas, à 
qualidade do cuidado ao paciente e à satisfação na relação médico-paciente. 

Escores de gravidade (PRISMIII)5 têm sido utilizados como instrumen
tos de avaliação da eficácia do uso da telemedicina nos casos de atendimento 
a pacientes gravemente enfermos.[12] A prática tem evitado transportes 
desnecessários, reduzindo custos na assistência à saúde e propiciando edu
cação a distância pela discussão dos casos. A regulação dos atendimentos e 
dos encaminhamentos por centrais organizadas pela rede pública de saúde 
pode contribuir para o uso mais racional e equânime dos recursos em saúde, 
bem como agilizar e otimizar a assistência prestada. 

A telecirurgia, recurso importante utilizado entre as práticas de 
telessaúde, pode abranger a busca de orientações sobre práticas e técnicas 
cirúrgicas, como também a utilização da robótica em atos cirúrgicos guiados 
a distância. Já o telemonitoramento ou a televigilância pode ser utilizado 
quando unidades móveis de atendimento médico atendem a situações 
emergenciais, sem que seja necessária a presença física do médico para 
orientações relativas a condutas e até mesmo para definições diagnosticas. 
Esta prát ica é t ambém adotada para pacientes ins t i tucional izados , 
acamados, sob cuidados intensivos ou que apresentem outras dificuldades 
de locomoção. 
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Os processos de educação permanente, para a qualificação profissional 
ou mesmo na graduação de profissionais de saúde, por meio de teleducação 
(tele-education), videoconferências e teleconferências também têm favorecido 
amplamente a assistência à saúde prestada nos setores público e privado. 
Destarte, discussões de casos clínicos podem ser disponibilizadas sem que os 
profissionais se desloquem e se ausentem de seus locais de trabalho. Neste 
caso, as tecnologias mais utilizadas são: aparelhos para vídeo e telecon-
ferência, rádio, circuito interno de TV, programas de televisão via satélite, 
computadores, inter e intranet. As áreas rurais e remotas são as principais a 
serem beneficiadas, pois a teleducação propicia o acesso às novas informações, 
oportunidades de treinamento e troca de experiência profissional ao envolver 
especialistas e profissionais da área acadêmica. [13] 

As simulações clínicas, que tan tos benefícios podem trazer aos 
graduandos da área de saúde, podem ser realizadas a distância, enriquecendo 
a formação profissional por meio da diversificação dos recursos didático-
pedagógicos (virtuais). Também a biblioteca virtual de imagens pode ser 
amplamente disponibilizada quando a tecnologia da informação aliada à da 
comunicação é aplicada. 

A unificação dos dados de saúde e doença de pacientes, por meio de 
prontuários eletrônicos, também tem sido uma prática que qualifica considera
velmente a assistência prestada. Esta unificação permite também a formação 
de bancos de dados que detêm importante valor nos processos de análise da 
situação de saúde das populações, bem como no planejamento realizado pelo 
poder público no que se refere à prestação de serviços em saúde, ao acompa
nhamento de doenças crônicas e suas conseqüências, de cobertura assistencial, 
do perfil epidemiológico e tantas outras atividades. 

Não se pode deixar de considerar que os preceitos éticos devem guiar 
a condução dos serviços de telessaúde, sendo que a segurança dos dados do 
paciente deve ser garantida por meio do sigilo das informações para a boa 
prática. Alguns protocolos têm sido desenvolvidos e regulamentados pelo 
poder judiciário e por conselhos profissionais. 

Conforme será descrito nos próximos ensaios deste livro, para cada 
forma de utilização da telessaúde, diferentes benefícios podem ser destacados, 
tais como: 

• a facilitação do acesso às informações em saúde; 

• a agilização dos processos; 

• a possibilidade de compartilhamento das inovações; 
• a troca de informações entre serviços, com redução dos custos e aprimo

ramento assistencial; 
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• o enfrentamento das dificuldades para o transporte de pacientes especiais; 

• a transformação dos processos de marcação de consultas especializadas; 

• a promoção de educação e requalificação permanentes dos profissionais 

da área de saúde. 

Do ponto de vista acadêmico, também é importante destacar que a 
utilização da e-saúde traz importantes contribuições. No que se refere à 
formação dos profissionais nos cursos de graduação da área de saúde, se 
destaca o potencial desta prática nas atividades de ensino, supervisão, simu
lações de casos clínicos e tantas outras, que certamente podem favorecer o 
desenvolvimento das habilidades e competências dos graduandos. 

Na pós-graduação, em todos os níveis, a aplicação prática da telessaúde 
pode ser útil especialmente para ministrar disciplinas a distância. Também 
nas atividades de extensão, as universidades podem desenvolver cursos, inte
gração entre universidades e equipamentos de prestação de serviços (públicos 
e privados) na área de saúde, realização de teleconferências para trocas de 
experiências e difusão de conhecimentos, propiciando atividades de educação 
continuada, tanto em nível acadêmico, quanto em nível dos serviços. 

Pode-se afirmar que as perspectivas futuras são muitas e entre elas 
destacam-se: 

• o repasse de conteúdos didático-pedagógicos de centros mais desenvol
vidos para os menos desenvolvidos; 

• a simulação de atos médicos; 

• a publicização e o uso rotineiro de prontuários eletrônicos; 

• o cadastro de pacientes crônicos e/ou com necessidades especiais (tele-
cuidado e telemonitoramento); 

• a formação de bancos de dados com amplitude universal para o desen
volvimento de pesquisas; 

• a redução de custos em saúde; 

• a ruptura de barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas; 

• o telemonitoramento de serviços e pacientes; 

• a integração entre profissionais de saúde e comunidade, além de tantas 
outras. 
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Considerações Finais 

Para o adequado entendimento das práticas em telemedicina, telessaúde 
e e-saúde é necessário uma padronização das terminologias e conceituações 
utilizadas, isto deveria ser discutido mais amplamente nas instituições envol
vidas na área. Mas a tendência atual é a utilização do termo e-saúde de uma 
forma mais global, compreendendo tecnologias da informação e da comuni
cação em saúde, o que vem sendo incorporado pelas principais instituições 
internacionais. 

Observa-se mundialmente que os serviços de saúde têm se desenvolvido 
de forma expressiva nos últimos anos. A tendência da chamada globalização é 
premente, e o compartilhamento dos conhecimentos uma realidade tornada 
viável por meio do uso das ferramentas da informação e comunicação. Com 
a e-saúde, barreiras físicas, econômicas, sociais e culturais poderão ser trans
postas se assim o desejarem governantes, pesquisadores e a população, de 
modo geral, propiciando eqüidade na assistência prestada em todos os níveis 
de complexidade presentes na área de saúde. 

A difusão do ensino a distância e da segunda opinião eletrônica tem 
favorecido o compartilhamento de conhecimentos e motivado a atuação 
profissional. A OMS, a Comunidade Européia e outras instituições têm incen
tivado seus membros a investir em países em desenvolvimento, confirmando 
a tendência atual da disponibilização de recursos para o financiamento de 
projetos, o que certamente levará à melhoria da qualidade da assistência 
prestada à saúde da população. 

A e-saúde é fruto de mudanças ocorridas na modernidade, o que inclui 
a globalização das doenças, das práticas em saúde e dos hábitos de vida. O 
objetivo é a busca de soluções em tecnologia da informação e da comunicação, 
de baixo custo e fácil acessibilidade, levando a uma difusão do conhecimento 
com eqüidade, não importando em que local do mundo esteja o paciente ou 
0 profissional da área de saúde. 

Notas 

1 @lis é um programa da União Européia que tem como objetivo reforçar a parceria entre os países da 
Comunidade Européia e da América Latina, no campo da sociedade da informação. Essa linha de 
financiamento de projetos se destina fundamentalmente à viabilização do diálogo e da cooperação 
em proposições políticas e quadros reguladores, impulsionando interconexões entre redes de 
investigação e comunidades em ambas as regiões. 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/alis 

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/alis
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2 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - www.telebras.com.br/historico.htm 
3 Este serviço tem sido amplamente difundido pelos SAMUs - Serviços de Atendimento Móvel a 

Urgências, disponibilizados pelo Ministério da Saúde a um grande número de municípios, a partir do 
ano de 2004. Também os veículos "Resgate", habitualmente utilizados pelos Corpos de Bombeiros, 
utilizam-se desta modalidade. 

4 Para a compreensão dos processos de telessaúde ou de e-saúde, é importante o conhecimento dos 
equipamentos, softwares, acessórios, enfim, das tecnologias disponíveis para o processamento e 
o compartilhamento de informações utilizadas e produzidas nas práticas de educação e suporte 
assistencial, apoiadas no uso da computação e das telecomunicações. 

5 O PRISM III é uma escala de risco de mortalidade utilizada para crianças gravemente enfermas. 
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