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RESUMO 

Introdução O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e 

seus Dependentes (SAMMED), atende cerca de 750 mil beneficiários em todo o 

território nacional, com uma rede formada por diversos hospitais, e é impactada por 

vertentes comuns aos prestadores de serviços de saúde: escassez de profissionais e 

alto custo de serviços especializados. Opondo-se aos planos de saúde de mercado, a 

prestação de serviços SAMMED é unificada: não se faz separação por tipo de plano, 

faixa etária ou até mesmo carência. Tornando assim, ainda mais complexa a missão 

de disponibilizar um atendimento equitativo e de qualidade. Neste trabalho, estuda-se 

como a implantação de práticas de telessaúde impactaram e mitigaram essas situações 

nas rotinas do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP). Objetivo: Analisar os 

resultados advindos da implantação da telessaúde no Hospital Militar da Área de São 

Paulo. Métodos: estudo do caso baseado no modelo de Eisenhardt com aplicação de 

entrevistas semiestruturadas para o levantamento da percepção dos profissionais de 

saúde diante das práticas da telemedicina implantadas no HMASP, para posterior 

análise qualitativa dos resultados através do método de análise textual discursiva. 

Resultados: As práticas de telessaúde contribuíram de forma positiva no combate a 

Pandemia COVID-19 e em diversas outras áreas assistenciais, provendo: continuidade 

das terapias de forma remota, a ampliação disponibilização do atendimento em saúde, 

redução de deslocamentos de pacientes e profissionais, entre outros. Em contrapartida, 

também foram encontradas limitações no seu uso nas suas diversas modalidades. 

Conclusão: De fato, a Telessaúde surge como uma ferramenta potencializadora para 

o Serviço de Saúde do Exército e para o SAMMED. A necessidade de atuação em 

cenários cada vez mais amplos e, ao mesmo tempo, cheios de possibilidades imprime 

ao processo de trabalho na área da saúde desafios constantes. Novos conceitos são 

formados, novas perspectivas são trazidas à tona, de forma a auxiliar em uma 

ampliação sistemática dentro da área da saúde. Sugiro a fomenta de discussão do tema 

para os próximos pesquisadores, aprofundando ainda mais nessa nova forma de 

atendimento através da poderosa junção da saúde e tecnologia. Saúde, Brasil! 

 

Palavras Chaves: Telessaúde, (D017216) Militar (D008891), Informática em Saúde 

(D008490), Forças Armadas (D008891) 
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ABSTRACT 

The Medical-Hospital System for Army Soldiers and their Dependents (SAMMED) 

serves around 750,000 participants throughout the territory, with a network of care 

provided by several hospitals, and is impacted by aspects common to the services of 

health services: professional services and high specialized cost. As opposed to market 

health plans, the provision of SAMMED services is unified: there is no separation by 

type of plan, age group or even need. This makes the mission of providing an equitable 

and quality service even more complex. In this work, we study how the implementation 

of telehealth practices impacted and mitigated these situations in the routines of the 

Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP). Objective: To analyze the results 

arising from the implementation of telehealth at the Hospital Militar da Área de São 

Paulo. Methods: a case study based on the Eisenhardt model with the application of 

semi-structured methods to survey the perception of health professionals regarding the 

telemedicine practices implemented in the HMASP, for subsequent qualitative analysis 

of the results by discursive textual analysis method. Results: As care for other positive 

health practices does not combat a variety of patient and health care, among other areas 

of patient care and remote health, between reduction of patient care displacement and 

remote physicians, between reduction of displacement of other patients. On the other 

hand, they were also different in their use in their different modalities. Conclusion: In 

fact, Telehealth emerges as a potentiating tool for the Army Health Service and for 

SAMMED. The need to act in increasingly broader scenarios and, at the same time, full 

of essential possibilities for the work process in the health area constant changes. New 

concepts, new perspectives are brought to a well-thought-out vision within the health 

area. I suggest from the most recent discussion to the new research and care technology 

through the topic of the upcoming new research going deeper. Health, Brazil! 

 

 

Keywords: Telehealth, (D017216) Military (D008891), Health Informatics (D008490), 

Armed Forces (D008891) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A telessaúde é um termo usado desde 1970 referindo-se ao “tratamento à 

distância” por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação, no intuito de 

aumentar o acesso aos cuidados e às informações válidas para diagnóstico, 

tratamento, prevenção de doenças e de lesões, além de pesquisa e avaliação (WHO, 

2010). Conforme complementa Andrade et al. (2011) também é um potente 

instrumento de educação continuada aos profissionais de saúde para as ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças aos indivíduos e suas comunidades. 

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010) caracteriza a prestação de 

serviços pela telessaúde como ferramenta de informação, principalmente aos locais 

onde a distância geográfica é um grande desafio para realização de diagnóstico, 

tratamento e prevenção dos agravos à saúde, nas situações de pesquisa, avaliação, 

monitoramento e formação contínua. 

Na perspectiva de Ribas (2010), quando a distância entre o paciente e o 

atendimento à saúde se torna muito grande, e o mesmo encontra-se na situação de 

enfrentar, por exemplo, vários quilômetros de estrada para ter acesso aos serviços de 

saúde, ele pode se sentir desamparado à primeira necessidade de realizar um 

tratamento mais complexo. Porém, a telessaúde mostra-se cada vez mais como um 

elemento capaz de desobstruir barreiras. (SABATTINI, 2010).  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em saúde oferecem uma 

nova visão de serviço para a prestação de cuidados de saúde quando tempo, distância 

e descentralização são encarados como desafios (MORAES et al, 2012). 

Destarte, a área da telessaúde surgiu para auxiliar estas pessoas, utilizando-

se das tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de 

informações essenciais para o tratamento desejado (KHOURI, 2003) 

Seguindo a perspectiva do autor KHOURI (2003), ao analisar as diferentes 

experiências descritas no mundo, observa-se um ponto em comum: o vetor inicial do 

emprego e disseminação da telemedicina na sociedade civil foram sempre as 

respectivas forças armadas dos países estudados.  

Diante do exposto, este trabalho visa analisar se o emprego dessa prática pode 

transformar e beneficiar a rotina dos militares de saúde, auxiliando tanto nos cuidados 

básicos de saúde de seus pacientes tanto nas missões operacionais em terreno de 
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difícil acesso. Salienta-se a possibilidade de adição de uma nova forma de 

atendimento assistencial através dos meios de informação e comunicação.   

Definimos, como objeto da investigação, “A Telessaúde no HMASP”, visando 

analisar resultados de implementação desta prática.  

 

2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e seus 

Dependentes (SAMMED), atende cerca de 750 mil beneficiários em todo o território 

nacional, por intermédio de uma rede formada por 29 hospitais militares, 4 policlínicas 

e 28 postos médicos e disponibiliza para seus usuários o atendimento em todas as 

especialidades médicas e odontológicas existentes.  

A medicina especializada possui duas vertentes agressivas a qualquer sistema 

de saúde, seja público ou particular: serviços de alto custo e escassez de profissionais.  

Embora o atendimento do SAMMED seja de âmbito nacional, não existem 

profissionais especializados disponíveis em todo o País. Estes profissionais, no meio 

civil, recebem remunerações acima dos valores praticados nas Forças Armadas, 

dessa forma a captação para o serviço militar não é suficiente para atender todo o 

sistema de saúde.  

A telessaúde surge como um novo possível modelo na prestação de cuidados 

na saúde, sendo uma solução de medicina moderna de qualidade comprovada em 

diversos países (HILLAN, 2014). Embora a regulamentação seja recente no cenário 

nacional, já existem resultados positivos com a adoção das práticas de telessaúde em 

outros países (BASILE, 2016; BATISTA, 2010; HWANG, L 2018).  

Nessa perspectiva, conforme supracitado, o estudo busca encontrar uma nova 

visão acerca da estrutura de assistência, podendo-se ampliar, em consonância com 

protocolos clínicos, o atendimento médico especializado para várias áreas de 

abrangência do sistema, não sendo mais a distância um fator complicador. 

Opondo-se aos planos de saúde disponíveis no mercado, a prestação de 

serviços de saúde no SAMMED é unificada: não se faz separação por tipo de plano, 

faixa etária ou até mesmo carência. Tornando assim, ainda mais complexa a missão 

de disponibilizar um atendimento equitativo e de qualidade. 
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A aplicação da telessaúde juntamente integrada com uma boa estrutura de 

tecnologia, pode permitir a entrega da saúde seja inovada e transformada, ampliando 

ainda mais o atendimento para o beneficiário. 

 

 

3. OBJETIVOS 

  

2.1 Geral 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar os resultados da 

implantação da telessaúde no Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP) do 

Exército Brasileiro. 

 

 2.2 Específicos 

• Analisar os resultados assistenciais da implantação da telessaúde no HMASP. 

• Analisar a percepção do grupo de usuários (médicos e multiprofissionais de 

saúde), dos serviços de telessaúde a respeito dos impactos gerados oriundos 

da implantação. 

• Identificar os requisitos de infraestrutura para implantação de uma rede de 

telessaúde 

 

4. HIPÓTESES 

Esta pesquisa visa, por intermédio da aplicação de metodologia científica de 

abordagem qualitativa, responder às seguintes questões de estudo: 

 

A utilização de telessaúde pode: 

• Prover a ampliação da disponibilização de atendimento de saúde especializado 

em localidades remotas? 

• Contribuir na assistência hospitalar e em operações de campanha? 
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5. METODOLOGIA PROPOSTA 

5.1 Caracterização do tipo de pesquisa 

O autor deste trabalho, apesar de ter sido servidor militar do Exército Brasileiro, 

posiciona-se nessa pesquisa exclusivamente como pesquisador. 

Este trabalho utilizará uma abordagem qualitativa de estudo de caso, 

considerando a existência de uma relação indissociável entre o mundo real e a 

subjetividade do sujeito, o que não é passível de ser traduzida em somente em 

números, mas necessitando de uma observação in loco para elaboração de uma 

 análise focal sobre o impacto de uma dada ação em um ambiente (SOUSA 

2011). 

A abordagem qualitativa foi escolhida por que esta busca interpretar os 

fenômenos sociais em termos dos sentidos que as pessoas lhes atribuem (Catherine 

Pope, Nicholas Mays, 2006). Neste trabalho terá como fenômeno a implantação de 

telessaúde no HMASP. Outro aspecto levado em conta para a escolha foi que as 

pessoas serão entrevistadas em seus ambientes naturais de trabalho, reforçando o 

que Kirk e Miler (1986), afirmam ao dizerem que a pesquisa qualitativa é "uma tradição 

participar nas ciências sociais que depende fundamentalmente da observação de 

pessoas em seu próprio território e da interação com elas em sua própria língua, com 

seus próprios termos. 

A pesquisa qualitativa permite uma ampla compreensão do caso estudado. O 

seu foco é observar, descrever e interpretar o meio e o caso tal como estes se 

apresentam sem procurar o seu controle (FORTIN, 1999; CRESWELL, J.W, 2014). 

O roteiro a ser seguido para delinear o estudo de caso consiste em: início, 

seleção dos casos, elaboração dos instrumentos ou protocolos, coleta de dados, 

análise de dados, elaboração de hipóteses, revisão de literatura e fechamento 

(EISENHARDT, 1989), conforme quadro a seguir:  

 

Etapa Atividades Justificativa 

Início dos trabalhos 
Definições das questões de 
pesquisa. A telessaúde pode: 

1- Prover a ampliação da 
disponibilização, sem 
perda de qualidade, de 
atendimento médico 
especializado? 

Delimitar o estudo 
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2- Contribuir em 
operações militares de 
campanha? 

Quais são os principais 
requisitos essenciais de 
tecnologia para estabelecer 
uma rede de telessaúde? 

 

Revisão Literária 

 

 

 

 

 

Delimitar o volume de dados e 

obter dados de pesquisas 

semelhantes 

1. Seleção dos Casos Definição da população: 
Militares do Serviço de Saúde e 
de Tecnologia do Hospital 
Militar de Área de São Paulo 
que participaram das práticas 
de telessaúde em suas rotinas 
profissionais. 

Aumento da validade interna 

2. Elaboração dos 

instrumentos e 

protocolos 

Arquivos de dados públicos 
sobre o tema, entrevistas 
semiabertas de narrativa livre e 
direcionada, elaboradas 
através do Método de 
Explicitação do Discurso 
Adjacente (MEDS) 
(NICOLACCI et al 2007). 
Dados qualitativos separados e 
posteriormente combinados. 

Fortalecer fundamentação 

teórica e auxiliar na resposta às 

hipóteses. 

3. Coleta de Dados  Coleta múltipla de dados 
citados no passo 3, de forma 
paralela. 

Fornece dados para 

confirmação das hipóteses 

4.  Análise dos Dados Análise interna de caso, no 
intuito de transformar cada 
conjunto de dados em uma 
entidade independente, com 
método da Análise Textual 
Discursiva 

Auxilia na confirmação das 

hipóteses e possível geração 

de teoria preliminar  

5. Modelagem de 

Hipóteses 

Replicação, não amostragem, 
lógica entre os casos. 
Formulando assim construtos 
baseados na sobreposição ou 
replicação de evidências 

Confirma, aprimora ou refuta as 

hipóteses. 

6. Cobrindo a Literatura Comparação com literatura 
conflitante ou semelhante 

Cria validade externa 

Tabela 1 - Descrição da Metodologia de pesquisa 

 

5.2 Amostragem  

Para os profissionais de saúde, a amostra foi selecionada a partir do critério 

“uso” dos serviços de telessaúde, ou seja, pelos profissionais que utilizaram 
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ferramentas de telessaúde em sua rotina do HMASP. Para os profissionais de T.I, a 

amostra foi selecionada através da participação na implantação da infraestrutura 

tecnológica para as ferramentas de telessaúde. Foram selecionados 5 (cinco) 

profissionais de T.I  e 10 (dez) profissionais de saúde, sendo: 2 (dois) médicos, 3 (três) 

enfermeiros, 3 (três) psicólogos, 2 (dois) assistentes sociais. 

  

5.3 Coleta de dados 

A coleta de dados se deu por meio da realização de entrevistas 

semiestruturadas com questões abertas e fechadas a respeito do tema estudado. 

Estas seguem um roteiro de perguntas sobre a percepção do profissional de saúde e 

de tecnologia diante dos resultados decorrentes da implantação de telessaúde no 

HMASP.  

As entrevistas individuais foram realizadas de forma online com os 

participantes da pesquisa no formato semiestruturado (Apêndice 2), com uma 

conversa informal originalmente baseada no Método de Explicitação do Discurso 

Subjacente (MEDS).  

Para garantir essa informalidade do método, o foi adotado:  um roteiro semi-

estruturado de entrevista de modo que não desse um tom artificial; respeitado o fluxo 

do raciocínio do entrevistado por meio da aplicação flexível desse roteiro (o que 

significa dizer que a ordem das perguntas, por exemplo, pôde ser alterada), condução 

das entrevistas em contextos informais nos quais os entrevistados pudessem sentir-

se o mais à vontade possível.  

O roteiro incluiu perguntas relacionadas a experiência da utilização de 

ferramentas de telessaúde, como a forma que agregou valor nas atividades rotineiras, 

as vantagens e desvantagens advindas do uso, entre outras. As perguntas deram o 

norte à entrevista, mas não necessariamente foram apresentadas em uma ordem 

específica, visando a naturalidade de uma conversa informal e menor postura 

defensiva dos entrevistados. E, conforme sugere Nicolaci-da-Costa et.al. (2009), 

todas as questões puderam ser complementadas com pedidos de esclarecimento ou 

aprofundamento. As entrevistas aconteceram online de forma síncrona, através de 

ferramentas de videoconferência Google Meets.  
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5.4 Método de Explicitação do Discurso Subjacente 

 

 Para a construção do roteiro semiestruturado das entrevistas, foi utilizado o 

Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), de Nicolaci-da-Costa et.al. 

(2009), contendo as seguintes fases: 

● Seleção da amostra: Recrutamento de participantes de forma homogênea e 

fundamental e com base na utilização das ferramentas de telessaúde no 

HMASP.  

● Construção do roteiro para entrevistas:  os roteiros foram estruturados 

em sua concepção, porém aplicados com flexibilidade; inspirando-se em 

conversas naturais para que as perguntas fossem automaticamente adaptadas 

ao contexto das entrevistas, preservando todas as suas características 

linguísticas e extralinguísticas naturais. Constarão apenas de itens que serão 

expandidos sob a forma de questões durante as próprias entrevistas. 

● Entrevistas: Cada participante foi entrevistado por único entrevistador, de 

forma única e contínua; horários negociados com o participante; 

● Transcrição dos depoimentos: Salvos na íntegra, com autorização expressa 

do entrevistado, da maneira mais fiel possível sem qualquer risco de edição ou 

má interpretação. 

● Análise dos depoimentos:  Abordagem êmica; interpretação do depoimento 

a partir de categorias emergentes, buscando ponto de saturação; análise 

participantes e intraparticipantes. 

 

5.4 Instrumento, análise e interpretação dos dados 

Os dados das entrevistas semiestruturadas foram analisados através do 

Método de Análise textual discursiva (MORAES, GALIAZZI, 2006).  Este método foi 

escolhido estar inserido entre a Análise de Conteúdo de Bardin, e da Análise de 

Discurso de Pêcheux, e que, em relação a estas, apresenta singularidades no campo 

interpretativo de caráter hermenêutico, conforme cita Guimarães e Paula (2020).  

A análise textual discursiva volta-se a “descrever e interpretar alguns dos 

sentidos que a leitura de um conjunto de textos pode suscitar”, visto que “toda leitura 

já é uma interpretação; não existe uma leitura única e objetiva”. Tem como 
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característica as diversas formas de perceber o mesmo fenômeno (MORAES; 

GALIAZZI, 2006).  

Este método visa desconstruir e reconstruir conceitos através de 3 (três) 

etapas: unitarização, categorização e construção de metatextos através das análises 

realizadas. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 11), a primeira etapa “implica examinar 

os textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de até atingirem unidades 

constituintes referente aos fenômenos investigados”. A segunda etapa visa construir 

relações entre as unidades que emergiram, e a partir daí surgem as categorias. A 

terceira etapa surge a  compreensão do todo, através das combinações das etapas 

anteriores, mas agora o objetivo realizar um texto descritivo e interpretativo através 

dos chamados “metatextos”.  

 

  

Figura 1 - Etapas Análise Textual Discursiva 
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5.5 Aspectos éticos e conflitos de interesse 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Unifesp sob o CAAE 43127321.5.0000.5505 e número de parecer 5.412.500, e 

também pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HMASP sob o número do parecer 

5.682.004, conforme Anexo B. Os participantes do estudo concordaram com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) presente no Apêndice 1, estando, 

portanto, em conformidade com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS).  
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6. REVISÃO DA LITERATURA 

 

As palavras chaves auxiliadoras na busca de um material bibliográfico para tal 

elaboração foram: Telessaúde; Telemedicina; Saúde digital; Forças Armadas; Militar  

 

O aprofundamento ideológico do estudo é oriundo das bases de dados: SciELO, BVS, 

Pubmed, MEDLINE, artigos científicos de periódicos nacionais e internacionais sobre 

assuntos militares, sítios eletrônicos oficiais do Exército Brasileiro, Publicações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e monografias e teses do Exército Brasileiro. 

Tendo como critérios de inclusão: estudos publicados em português e inglês, datados 2000 

a 2021. 

 

6.1 Telessaúde: Conceitos e normativas 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2016), define-se 

telessaúde como:  

 

"oferta de serviços de saúde, onde pacientes e prestadores são 
separados por distância. A Telessaúde usa as TIC para a troca 
de informações para o diagnóstico e tratamento de doenças e 
lesões, pesquisa e avaliação e para a educação continuada dos 
profissionais de saúde. Telessaúde pode contribuir para 
alcançar a cobertura universal de saúde, melhorando o acesso 
dos pacientes a serviços de saúde de qualidade e custo-efetivos, 
onde quer que estejam. (WHO, 2016, p. 1)1 
 
 
 

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, posicionou-se sobre a telessaúde 

de forma específica pela primeira vez por meio da resolução 1.643/2002, e definiu a 

Telemedicina como “o exercício da Medicina através da utilização de metodologias 

interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, 

educação e pesquisa em Saúde”.  

Em 2018, no intuito de atualizar a regulamentação sobre o tema, novamente o 

Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução 2.227/18, autoriza a 

 
1 Retirado de: https://www.who.int/gho/goe/telehealth/en/ 
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prática de telessaúde. Porém, a resolução acabou revogada após solicitações de 

entidades médicas solicitarem maior discussão sobre o tema 

Contudo, com o advento da pandemia de COVID-19 no Brasil, o CFM 

encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde (Nº 1756/2020), reconhecendo a prática 

de telessaúde nos casos de teleorientação (para orientação e encaminhamento de 

pacientes em isolamento), telemonitoramento (para monitoramento remoto de 

parâmetros de saúde), e teleinterconsulta (para troca de informações e opiniões entre 

médicos, a fim de auxiliar o diagnóstico ou a conduta terapêutica). Diante disso, 

respondendo ao CFM, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 467/2020, que, de 

forma excepcional e temporária, reconheceu o exercício da telemedicina para 

atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico. 

Em paralelo, o Congresso Nacional publicou a Lei nº 13.989/2020, que autorizou a 

telemedicina em caráter emergencial. 

Destaca-se a definição de telemedicina nos parágrafos da lei:  

"Art. 3º Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da 
medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, 
pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. 
 
Art. 4º O médico deverá informar ao paciente todas as limitações 
inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a 
impossibilidade de realização de exame físico durante a 
consulta.” 

 
 

Porém, após o encerramento do estado de calamidade pública no País, o 

assunto necessitou novamente uma discussão para uma regulamentação definitiva. 

E, dessa forma o CFM publica Resolução Nº 2.314, de 20 de Abril de 2022, que define 

e regulamenta a telemedicina. A resolução estabelece que a telemedicina é “exercício 

da medicina mediado por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação 

(TDICs), para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e 

lesões, gestão e promoção de saúde”, podendo ser realizada em tempo real on-line 

(síncrona), ou off-line (assíncrona), tendo como prática as seguintes modalidades: 

 

TELECONSULTA: caracterizada como a consulta médica não presencial, mediada 

por TDICs, com médico e paciente localizados em diferentes espaços. 
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TELECONSULTORIA: ato de consultoria mediado por TDICs entre médicos, gestores 

e outros profissionais, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre 

procedimentos administrativos e ações de saúde. 

 

TELEINTERCONSULTA: Ocorre quando há troca de informações e opiniões entre 

médicos, com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, 

clínico ou cirúrgico. É muito comum, por exemplo, quando um médico de Família e 

Comunidade precisa ouvir a opinião de outro especialista sobre determinado problema 

do paciente. 

 

TELEDIAGNÓSTICO: A emissão de laudo ou parecer de exames, por meio de 

gráficos, imagens e dados enviados pela internet também passa a ser permitida e é 

definida como telediagnóstico. Nestes casos, o procedimento deve ser realizado por 

médico com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) na área relacionada. 

 

TELECIRURGIA: É quando o procedimento é feito por um robô, manipulado por um 

médico que está em outro local. Essa modalidade foi recentemente disciplinada pela 

Resolução CFM nº 2.311/2022, que regulamentou a cirurgia robótica no Brasil. 

 

TELEVIGILÂNCIA: Também conhecido por telemonitoramento, consiste no ato 

realizado sob coordenação, indicação, orientação e supervisão de parâmetros de 

saúde ou doença, por meio de avaliação clínica ou aquisição direta de imagens, sinais 

e dados de equipamentos ou dispositivos agregados ou implantáveis nos pacientes. 

 

TELETRIAGEM: realizada por um médico para avaliação dos sintomas do paciente, à 

distância, para regulação ambulatorial ou hospitalar, com definição e direcionamento 

do mesmo ao tipo adequado de assistência que necessita ou a um especialista. 

 

 

6.2 Telessaúde no Brasil 

Os primeiros registros do uso da telessaúde no Brasil aparecem em 1994, 

quando a Rede de Hospitais de reabilitação “Sarah”, realizou programa de 
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videoconferência para troca de informações entre a sua rede de hospitais. (EL 

KHOURI, S.G. 2003). 

Conforme salienta Morsch (2020), no ano de 1995 houve o surgimento de uma 

das empresas pioneiras no setor em território nacional, a Telecardio, oferecendo 

eletrocardiogramas à distância. No ano seguinte, o Instituto do Coração (Incor) lançou 

seu serviço de interpretação de eletrocardiogramas enviados via fax por profissionais 

de outras localidades, inovando ao permitir o monitoramento de pacientes em casa, 

por meio do serviço ECG-Home, uma forma de realizar eletrocardiogramas no 

paciente e o médico realizar um laudo médico à distância. A primeira disciplina 

dedicada ao estudo da telemedicina nasceu na Universidade de São Paulo (USP), em 

1997. No mesmo ano, foi criada a Rede Nacional de Informações em Saúde (RNIS). 

Em 1999, a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) inaugura o laboratório de 

telemedicina (LAT). 

Morsch (2020), ainda complementa em sua análise que em Curitiba, no Paraná, 

o hospital Santa Cruz iniciou um projeto de telepatologia e teleducação. Um exemplo 

foi o Projeto de Telemática e Telemedicina em apoio à Atenção Primária no Brasil, 

encomendado pelo Ministério da Saúde em 2005. A iniciativa envolveu 900 pontos de 

atenção primária, usando a telemedicina para auxiliar na capacitação dos profissionais 

de saúde. Em 2005, o Brasil iniciou formalmente suas ações de Telessaúde por meio 

do SUS, a partir da criação da RUTE (Rede Universitária de Telemedicina). Dois anos 

depois foi criado o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. 

Nota-se que as práticas de telessaúde no Brasil vêm evoluindo com o tempo e 

agregando cada vez mais valor aos serviços de saúde públicos e privados. 

 

6.3 Exército Brasileiro e Telessaúde 

A oficialização do interesse do Exército Brasileiro pela telemedicina ocorreu em 

2004, por intermédio da Portaria nº190, de 20 de abril, do Comandante do Exército, 

que expediu diretriz para participação no Conselho Brasileiro de Telemedicina e 

Telessaúde, delegando para o Estado-Maior do Exército (EME) a competência para a 

elaboração de política referente à telemedicina e telessaúde para a Força Terrestre 

(Exército, 2004). 

https://telemedicinamorsch.com.br/blog/laudo-de-eletrocardiograma-a-distancia
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Dentre os objetivos estabelecidos pela Portaria, coube ao Departamento-Geral 

do Pessoal (DGP) definir a prioridade de emprego da telemedicina para o apoio às 

guarnições mais carentes no campo da saúde. 

Assim como no contexto do serviço de saúde pública do País, o Exército 

Brasileiro também realizou práticas de telessaúde em suas atividades que serão 

listadas neste estudo. 

 

6.4 Telemedicina no HCE – Hospital Central do Exército 

O Hospital Central do Exército trabalhou em conjunto com a UFF (Universidade 

Federal Fluminense) com o intuito de implantar a Telemedicina no hospital. O projeto 

“um atendimento médico a distância” é uma parceria entre a UFF e o HCE que tem 

por finalidade a interiorização das Ciências da Saúde pela utilização da tecnologia de 

imagens holográficas, em tempo real, com baixo custo. A Telessaúde beneficiou a 

família militar que vive em locais remotos, em que a presença de especialistas é mais 

difícil.  A tecnologia de imagens holográficas é utilizada por intermédio de um 

Consultório de Saúde Virtual (CSV) situado numa região longínqua, conectado a um 

Centro de Saúde Holográfico (Exército Brasileiro, 2017). 

 

6.5 Telemedicina no HMAM – Hospital Militar de Área de Manaus 

No Hospital em Manaus o estudo na telemedicina tem o enfoque na Amazônia, 

com o projeto do Dr. William Fuzita denominado de: “Telemedicina na Amazônia” – 

reduzindo limitações geográficas. O intuito foi auxiliar por meio da telemedicina a 

ampliação do auxílio médico para regiões mais remotas em Manaus e toda a região 

da Amazônia. (Hospital Militar de Área de Manaus, 2019) 
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7. ANOTAÇÕES DE CAMPO TELESSAÚDE NO HMASP:  

7.1 Telessaúde na Operação Agulhas Negras 2019 

 A 2ª Divisão de Exército (2ªDE), realizou no mês de novembro de 2019, no 

interior do Estado de São Paulo, o Exercício Agulhas Negras, um complexo exercício 

operacional de adestramento das tropas do Comando Militar do Sudeste (CMSE). Um 

dos objetivos deu-se em exercitar a ação de comando e a capacidade de liderança 

em todos os níveis das tropas. No contexto de apoio logístico em saúde da operação, 

o HMASP participou com o desdobramento de um Hospital de Campanha (HCmp) - 

um complexo hospitalar móvel, que reúne pessoal, equipamentos e instalações para 

prestar atendimento em áreas em que o apoio à saúde é vital, mas não está disponível 

ou é limitado nos estabelecimentos locais de atendimento - na cidade de São João da 

Boa Vista.  

Dentre as diversas atividades previstas para o Hospital, levantou-se a 

possibilidade inédita de práticas de telessaúde em campanha. Diante disto, semanas 

antes foram realizados reconhecimentos locais na área de futura instalação do HCmp 

no intuito de examinar qual a melhor forma de conexão de internet para conexão 

remota com o HMASP. Após análise, foi definido que seria estabelecido um link de 

conexão banda larga (EBNET) de 100mpbs/s, via rádio, disponibilizado pelo Centro 

de Comando e Controle do exercício, localizado na cidade de São João da Boa Vista. 

Tal velocidade de conexão viabilizaria a utilização dos sistemas de informação em 

saúde e a videocolaboração para as práticas de telessaúde. 
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Figura 2 - Estabelecimento de links de internet pra rede de telessaúde 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 A estrutura de telessaúde no HCmp foi composta por médicos generalistas da 

operação, apoiados por médicos especializados do HMASP, há mais de 800km de 

distância.  Realizou-se através de simulações de atendimentos médicos em 

campanha, a teleinterconsulta e telemonitoramento. 

Para os atendimentos de teleinterconsulta, foi utilizada uma estação de 

telemedicina composta por: estrutura em aço carbono, câmeras de alta definição do 

tipo PTZ (pan, tilt e zoom) e Web, sistema de som viva-voz, computador all-in-one e 

nobreak embutido. Integrado com a infraestrutura de hardware, fazendo a conexão 

HMASP x HCmp, utilizou-se o sistema PEGASUS, plataforma de telessaúde 

desenvolvida pela UNIFESP. 
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Figura 3 - Estações de telemedicina utilizadas na Operação Agulhas Negras 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 

Figura 4 - Plataforma PEGASUS - UNIFESP 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Para a prática de telemonitoramento, foi utilizado o “ORCHESTRA”, sistema 

que se integra a monitores multiparamétricos de UTI e organiza, sincronamente em 

computação nuvem, os dados recebidos para monitoramento remoto em tempo real. 

Para utilização deste sistema no contexto da operação, ele foi sincronizado a um 

monitor multiparamétricos de sinais vitais e conectado (Via Ebnet) com o HMASP. 

Dessa forma, além da assistência médica presencial, o paciente que era 
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acompanhado neste leito poderia ser monitorado e assistido, em tempo real, por um 

médico intensivista do HMASP. 

 

Figura 5 Ao fundo, sistema Orchestra 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Para avaliar o nível de adestramento das equipes de saúde e de 

busca/salvamento, o exercício agulhas negras simulou o transporte de feridos. Na 

simulação, um militar foi resgatado e encaminhado por ambulância para um posto de 

atendimento avançado, e devido à gravidade dos ferimentos encaminhado para o 

HCmp através de uma aeronave. No seu atendimento, fez-se necessário 

teleinterconsulta com médico especializado presente no HMASP. (Exército Brasileiro, 

2019). 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

Figura 6 - Atendimento por telemedicina na 
Operação Agulhas Negras 
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Figura 7 - Atendimento por telemedicina no HMASP 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Durante o exercício o Hospital de Campanha recebeu diversas visitas civis e 

militares para demonstração de sua aplicação em campanha, dentre elas: Faculdade 

de Medicina de São João da Boa Vista e oficiais Militares do Exército Americano. 

 

 

Figura 8 - Acadêmicos de Medicina da UNIFAE (Centro Universitário das Faculdades 
Associadas de Ensino) visitam o Hospital de Campanha 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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Figura 9 - Militares do Exército Americano visitaram o Hospital de Campanha 

Fonte Próprio Autor (2020) 

 

Desta forma, pela primeira vez em mais de 25 anos de Operação Agulhas 

Negras, foram realizadas práticas de telessaúde. 

 

7.2 HMASP e a Rede ANSP. 

 O Projeto ANSP (an Academic Network at São Paulo), faz parte de uma das 

iniciativas da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), 

tendo como objetivo prover à comunidade de pesquisa do Estado de São Paulo 

conectividade de redes de computadores.   

Para avançar com as práticas de telessaúde ainda se necessitava provimento 

de uma maior base de infraestrutura tecnológica. Dessa forma, considerando ser uma 

instituição de ensino e pesquisa o HMASP solicitou para ANSP links de banda larga 

de alta velocidade para avançar no campo de atuação e pesquisa em telessaúde. 

Assim, as práticas de telessaúde obtiveram um ganho em velocidade para 

transmissão de imagens em tempo real e com alta resolução (Full HD).  
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Figura 10 - Reunião com a presidência da rede ANSP, Docentes UNIFESP e gestores do 
HMASP 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

7.3 Videocolaboração para teleinterconsulta de casos clínicos em 

Neurocirurgia. 

Sendo uma Organização Militar de Saúde (OMS) referência no serviço de 

Neurocirurgia no Exército Brasileiro, o HMASP presta apoio aos demais hospitais 

militares que não possuem médicos neurocirurgiões em seu quadro de pessoal. E, 

como alternativa para acelerar o apoio médico ao paciente localizado em regiões 

distantes, reduzir custos e tempo de deslocamento, foi estabelecido, em meados de 

2015, o projeto de teleinterconsulta para discussão de casos clínicos em 

neurocirurgia.  

Com intuito de viabilização desta prática, foi montada um infraestrutura de 

videoconferência no HMASP, onde as OMS apoiadas conectam-se através da rede 

EBNET, mantendo os princípios da segurança da informação de confidencialidade e 

integridade dos dados, por meio de uma conexão ponto à ponto e/ou multiponto, 

utilizando do aparelho de videoconferência Avaya Scopia XT1500, com 2 canais de 

vídeo 1080p/60fps simultâneos para vídeo e conteúdo ao vivo, zoom óptico da câmera 

10x e zoom digital 4x, 40x total. Assim, disponibiliza-se um ambiente síncrono e 

seguro para os hospitais militares remotos, permitindo até 16 participantes em cada 

sessão para discussão individualizada ou conjunta de cada caso. 
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Figura 11 - Videoconferência e ambiente virtual 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

7.4 Transmissão ao vivo de Neurocirurgia 

Em março de 2019, o Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP) recebeu 

a visita dos médicos Profs. Drs. Oscar Alves e Massimo Balsano, neurocirurgião e 

ortopedista, respectivamente. Ambos, juntamente com a equipe de Neurocirurgia do 

HMASP, chefiada pelo Capitão Médico Paulo Porto, realizaram duas cirurgias. Uma 

delas sendo pioneira no Brasil ao utilizar um implante conhecido como “espaçador 

vertebral”, um cage expansível para coluna lombar, também denominado de Cage Tlif 

Expansível. Por ser uma cirurgia inédita e o hospital ter um de seus vieses voltados 

para o ensino e pesquisa, surgiu a necessidade de transmitir a cirurgia para os 

médicos residentes e demais outros acadêmicos para fins de educação continuada. 

Todavia, mesmo a maioria dos espectadores serem elegíveis a estarem presentes no 

centro cirúrgico, o ambiente não comportava todos fisicamente, sendo necessário que 

a Seção de Tecnologia da Informação do HMASP provesse uma infraestrutura de 

transmissão de áudio e vídeo diretamente do foco cirúrgico do microscópio Leica® 

M530 OH6, mostrando com mínimos detalhes todos os procedimentos realizados. 

Dessa forma, a cirurgia foi transmitida em tempo real via streaming para mais de 20 

participantes (residentes e convidados), localizados no auditório do HMASP, e para 

mais de 90 telespectadores através do link disponibilizado na internet para usuários 

autenticados. 
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Figura 12 - Diagrama ligação microscópio (Centro Cirúrgico e Auditório HMASP). 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Na figura 12, observa-se a ligação realizada para tal transmissão. Nesta 

estrutura, pluga-se um cabo HDMI na saída de vídeo do microscópio e na entrada do 

conversor (transmissor RX), que por sua vez converte o sinal recebido para a saída 

RJ45. Desta forma, a distância não é mais um fator limitante, pois pode propagar o 

sinal convertido através de switches até o destino (receptor RX), onde este reconverte 

o sinal através da saída HMDI e pluga-se na TV do auditório através de cabo. 

Também foi disponibilizado um canal de voz para a equipe médica e os 

residentes presentes no auditório, permitindo interação e retirada de dúvidas em 

tempo real durante a cirurgia. 

 

 

 

Figura 13 - Equipe Médica utilizando a estrutura de áudio e vídeo instalada no Centro Cirúrgico 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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7.5 Telediagnóstico para exames de Radiologia 

Com o avanço da pandemia COVID-19, a necessidade de reduzir contato físico 

tornou-se indispensável. Como uma das formas de mitigação do risco, O HMASP 

implantou Setor de Diagnóstico por Imagem (SRDI), um sistema de imagens médicas 

PACS/RIS em ambiente de computação em nuvem. Este sistema permitiu os médicos 

acessarem imagens de exames dos pacientes remotamente, possibilitando a emissão 

do laudo médico em qualquer ambiente que possua acesso à internet.  

 

7.6 Disponibilização da plataforma de videocolaboração “Vídeo for Health 

(V4H)” para o HMASP 

Devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os pacientes internados 

no Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP) diagnosticados com COVID-19 não 

podiam receber visitas a fim de evitar a disseminação do vírus. Oriundo desse fator, a 

apreensão dos próprios pacientes e familiares tornou-se muito grande. Visando o 

combate à pandemia, as equipes de informática e psicologia criaram o projeto de 

“televisita”. Este tinha o objetivo de promover visitas virtuais entre os pacientes 

internados acometidos com COVID-19, profissionais de saúde e familiares, em 

substituição à visita presencial suspensa pelos protocolos de segurança.   

Para tanto, foi disponibilizada para a realização deste projeto a plataforma de 

videocolaboração V4H (Video for health), fruto da parceria entre o Núcleo Telessaúde 

São Paulo UNIFESP, Grupo de Trabalho de Vídeo para Saúde (GT-V4H), 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 

e a equipe de TI do HMASP. 

 

7.7 Teleorientação e Televisita com uso do V4H 

A Pandemia do COVID-19 e seu impacto nas ações do Hospital Militar de Área 

de São Paulo acabaram tendo um efeito acelerador incalculável na necessidade do 

uso das ações de telessaúde síncrona pelos profissionais de saúde. Diante do número 

crescente de pacientes e do intenso deslocamento que o efetivo do Exército opera 

para a internação dos pacientes, houve uma demanda interna para que fosse criada 
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uma solução de atendimento em tempo real por meio de vídeo. A necessidade 

imediata era para a utilização de teleatendimentos com pacientes e também para o 

atendimento de apoio às famílias, dando ainda mais força ao projeto “HMASP Vídeo 

V4H”. A plataforma de Teleatendimento foi utilizada pelas equipes médicas e de saúde 

mental do HMASP, em ações que Televisita e Teleorientação. As duas atividades 

foram uma demanda advinda dos profissionais de saúde que estavam na linha de 

frente atendendo pacientes acometidos pela COVID-19. 

 

Figura 14 - Plataforma de Teleatendimento do HMASP criada para as ações de enfrentamento à 
Pandemia do COVID-19 (Projeto GT-V4H da RNP) 

 

 

Figura 15 - Televisita com paciente no HMASP. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 
Figura 16 - Televisita monitorada pelos profissionais de saúde do HMASP, por meio do 

uso de Tablet e Smartphones 
Fonte: Próprio autor (2020)  



 

26 
 

8. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Esta pesquisa foi aplicada no contexto do Hospital Militar de Área de São Paulo 

(HMASP).  A coleta de dados se deu com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas 

– através de videoconferências do aplicativo Google Meets - aos profissionais que 

tiveram contato com as ferramentas de telessaúde do HMASP -. O roteiro teve o intuito 

de compreender a percepção dos usuários acerca dos impactos decorrentes do uso 

de telessaúde em suas áreas de atuação, se seria possível utilizar-se das ferramentas 

em operações militares de campanha, e sobre os requisitos para o estabelecimento 

de uma rede de telessaúde. Foram entrevistados 10 (dez) profissionais de saúde 

sendo: 2 (dois) médicos, 3 (três) enfermeiros, 2 (dois) assistentes sociais e 3 (três) 

psicólogos. Na amostra de profissionais de tecnologia foram entrevistados 5 (cinco) 

profissionais, totalizando 20 entrevistados. Na entrevista, foram realizadas 14 

perguntas. Contudo, para esse recorte, foram escolhidas apenas as que deram origem 

às unidades de sentido (conforme quadro abaixo), e por considerar que estas são as 

perguntas que contemplam a ideia principal do trabalho. Algumas respostas foram 

excluídas, pois não tinham relação ou estavam fora do contexto do que foi perguntado. 

A partir dos depoimentos realizada profissionais do Hospital Militar de Área de 

São Paulo (HMASP), cujo objeto de investigação voltava-se a percepção dos usuários 

acerca utilização de ferramentas de telessaúde em suas rotinas de trabalho, buscou-

se responder: 

• A telessaúde pode prover a ampliação da disponibilização de atendimento de 

saúde especializado em localidades remotas? 

• Contribuir em na assistência hospitalar e em operações de campanha? 

• Quais os requisitos de tecnologia essenciais para implantação de uma rede de 

telessaúde? 

 

Diante do caminho conceituado por Moraes e Galiazzi (2016) para a análise, os 

depoimentos transcritos foram fragmentados em busca das unidades de sentido. 

Assim, obteve-se a unitarização sobre as questões definidas em princípio e 

emergentes. Após, construiu-se vínculos entre as questões e unidades empíricas, 

dando forma às categorias: intermediárias e finais. Após, construiu-se o metatexto. 

Abaixo, o panorama da construação da análise dos textos: 



 

27 
 

QUESTÃO UNIDADES DE 
SIGINIFICADO 

CATEGORIAS 
INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS 
FINAIS 

Você acredita 
que é possível 
aprimorar o 
atendimento 
assistencial à 
família militar 
com o uso da 
telessaúde? 
 
 
 
Você acredita 
que a 
telessaúde 
pode ampliar o 
atendimento 
médico em 
regiões 
longíquas? 
 
 
 
Quais foram os 
principais 
benefícios e 
oportunidades 
de melhoria que 
você identificou 
com o uso da 
telessaúde? 
 
 
 
Qual sua 
opinião acerca 
do uso da 
telessaúde em 
relação às 
variáveis como 
custo, tempo e 
qualidade do 
atendimento?  
 
 
 
 
 
 
 

Humanização 
hospitalar no combate 
à pandemia 

Ampliação do 
atendimento médico 
através da telessaúde 

Impactos da 
implantação 

da telessaúde 

Identificação 
deslocamentos 
evitáveis 

Redução de custos 

Redução de 
demandas represadas 
para exames 

Redução de tempo 

Manutenção das 
terapias no contexto 
da pandemia 

Valores agregados 

Atendimento a 
pacientes de todas 
regiões do País 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Perda da visualização 
da linguagem de 
corpo do paciente 

Limitações da 
Telessaúde 

Possibilidade do 
paciente ser atendido 
em sua casa  

Valores agregados 

Paciente com fobias 
sociais podem ser 
beneficiados a 
depender da fase do 
tratamento 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Teleconsultoria e 
teleinterconsulta 
podem apoiar na 
multiplicação do 
conhecimento 

Valores agregados 

Dificuldade de 
identificar o brincar da 
criança em sessão de 
terapia 

Limitações da 
telessaúde 

Pacientes com 
psicose são 
inelegíveis 

Limitações da 
telessaúde 

Teleconsulta para 
sessões planejamento 
familitar 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Possibilidade de 
atender mais de um 
paciente de diferentes 
locais sem 
necessidade de 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 
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deslocamento ou 
folgas no trabalho 

É preciso ter uma 
liderança médica e 
administrativa para o 
sucesso da 
telessaúde 

Governança 

Equipamentos antigos 
podem comprometer o 
teleatendimento 

Limitações da 
telessaúde 

Entender o perfil de 
paciente e grau de 
resolutividade 
esperado para 
calcular o 
investimento 
adequado 

Governança 

Critérios de 
elegibilidade e 
protocolos de 
atendimento precisam 
ser definidos 
previamente 

Governança 

Impactos da 
implantação 

de telessaúde 

Necessário 
treinamento dos 
profissionais 

Governança 

Maior assiduidade do 
paciente 

Valores agregados 

Pacientes com baixa 
literacia digital podem 
não usufruir dos 
benefícios 

Limitações da 
telessaúde 

Teleconsulta médica 
para populações 
ribeirinhas do Norte 
do País 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Redução de 
disseminação de vírus 
por contato 

Valores agregados 

Aproximação de 
familiares, pacientes e 
profissionais de saúde 
através da televisita 

Valores agregados 

Criação de central de 
laudos 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Emissão de laudos à 
distância 

Ampliação do 
atendimento médico e 
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multiprofissional 
através da telessaúde 

Acionamento do 
sobreaviso de forma 
remota 

Redução de 
deslocamentos 

Redução de 
impressão de imagens 
de tomografia 

Redução de custos 

Discussão de casos 
clínicos entre equipes 
remotas 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Apoio médico 
especializado à 
médicos generalistas 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Redução de custos 
encaminhamentos 
para fora do 
SAMMED/FUSEx 
através da 
teleinterconsulta 

Redução de custos 

Apoio à outros 
Hospitais Militares ao 
redor do Brasil 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

    

No contexto da 
sua área de 
atuação, quais 
requisitos 
mínimos para o 
estabelecimento 
de um sistema 
de telessaúde? 
 
Quais foram as 
ferramentas de 
telessaúde 
utilizadas? 
 
 
 
 
 
 
 

Necessária uma 
conexão com a 
internet estável e 
rápida para evitar 
queda da qualidade 
do atendimento 

Conexão 

Requisitos de 
infraestrutura 

É preciso treinamento 
para todos os 
envolvidos: equipes 
de t.i, saúde e 
administrativ 

Governança 

Os sistemas 
operacionais devem 
estar atualizados e em 
consonância com o 
hardware 

Equipamentos de 
Hardware/Software 

Manuais são 
fundamentais para a 
multiplicação do 
conhecimento 

Governança 
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As aplicações 
utilizadas devem ser 
compatíveis com o 
mercado 

Equipamentos de 
Hardware/Software 

O sigilo das 
informações deve ser 
levado em conta no 
momento da 
teleconsulta 

Governança 

O ambiente deve 
estar silencioso e 
iluminado 

Ambiente 

A funcionalidade de 
agendamento do V4H 
facilitou no controle 
dos atendimentos 

Equipamentos de 
Hardware/Software 

Facilidade de uso do 
V4H facilitou o fluxo 
da teleconsulta 

Equipamentos de 
Hardware/Software 

Sistema precisar ser 
de fácil utilização 

Equipamentos de 
Hardware/Software 

Links de internet 
redundantes: 5G, 
Rádio, Satélite, Banda 
larga etc 

Conexão 

    

Qual sua 
opinião sobre a 
aplicação de 
telessaúde em 
operações de 
campanha para 
as tropas 
militares? 

Contato imediato de 
profissionais 
destacados em 
campanha com o 
HMASP 

Valores agregados 

Telessaúde 
em operações 

militares de 
campanha 

Mitigação de 
deslocamentos 
noturnos 

Valores agregados 

Análise de evacuação 
de militar através da 
teleconsulta 

Redução de 
deslocamentos 

Necessidade de 
equipamentos à prova 
d’agua e impacto 

Equipamentos de 
Hardware/Software 

Links de internet 
redundantes: 5G, 
Rádio, Satélite, Banda 
larga etc 

Conexão 

Treinamento em 
telessaúde na 
formação das escolas 
militares 

Governança 
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Nesta próxima etapa, serão detalhados os materiais empíricos produzido por 

meio das entrevistas e serão sistematizadas 3 (três) categorias finais - Impactos da 

implantação da telessaúde, Telessaúde em operações militares de campanha e 

Requisitos de infraestrutura -, em forma de eixos de análise, para seguir em discussão 

na construção dos metatextos. 

 

8.1 Impactos da implantação da Telessaúde 

8.1.1 Teleconsulta 

Na visão dos profissionais entrevistados da área de psicologia no HMASP, 

referente ao conhecimento do conceito de telessaúde, todos já havia trabalhado em 

outros projetos, todavia notou-se uma ampliação pela procura após o início da 

pandemia de COVID-19. 

Em relação aos benefícios oriundos da teleconsulta, em primeiro momento 

destaca-se a continuidade das terapias de forma remota em meio ao contexto de 

pandemia COVID-19, onde os pacientes continuaram assistidos pelos profissionais 

mesmo em isolamento social. Segundo os profissionais, essa manutenção das 

terapias foi fundamental para mitigar agravamentos de doenças como a depressão. 

Aos pacientes que sofrem de transtorno grave de ansiedade, a teleconsulta também 

auxiliou em diversas fases do tratamento, uma vez que se sentiam inseguros para sair 

de casa até mesmo sem a pandemia. Foi relatado uma satisfação dos pacientes na 

redução da necessidade de deslocamento até o HMASP para a realização das 

consultas.  

Para a prática de teleconsulta, os profissionais ressaltaram que a definição de 

um local reservado com o horário sempre similar é de extrema relevância, pois 

proporciona uma maior segurança ao paciente, fornece o sigilo necessário para que 

as consultas sejam realizadas, além de preservar o momento específico que o 

paciente precisa na busca do seu tratamento.  

Maior apoio de saúde 
às tropas destacadas 
no exercício 

Ampliação do 
atendimento médico e 
multiprofissional 
através da telessaúde 

Tabela 1 - Unitarização e categorização do método de Análise Textual Discursiva 
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Em relação às limitações do uso da teleconsulta, destacou-se a impossibilidade 

da aplicação em crianças nas consultas psicológicas, principalmente pelo fato que foi 

salientado pelos profissionais de que o estímulo psicológico com a criança é realizado 

pelo ato do brincar, e sem a interação física e presencial há uma maior dificuldade do 

expressamento sobre as suas reais necessidades e dificuldades, pois a criança 

apropria-se da verbalização do brincar para mostrá-las. Também se destacou que 

pacientes com estado de psicose e delírio persecutório, também estão restritos a 

realizar a teleconsulta, pois o paciente acredita estar sendo vigiado, perseguido, logo 

o uso de um celular ou computador para uma consulta online acaba dificultando no 

processo de tratamento do paciente.  

Em relação ao uso da Telessaúde para outras Regiões Militares, os 

profissionais acreditam na possibilidade do seu uso, todavia perde-se na questão de 

visualização comportamental, de como o paciente chega na clínica, o estado físico e 

emocional do paciente, como fica na sala de espera, como marcou a consulta, sendo 

esses pontos essenciais para se ter um pré-estado clínico do paciente e analisar como 

será efetivado o devido tratamento. 

Sobre a usabilidade dos aplicativos de teleconsulta, os profissionais 

destacaram a facilidade de uso do V4H, bem como a possibilidade de agendamento. 

Ressaltou-se também a rápida adesão dos pacientes a nova forma de atendimento, 

refletindo de forma direta na redução da taxa de absenteísmo das sessões de terapia, 

tornando ainda mais eficaz o tratamento. 

A equipe de Serviço Social também utilizou das práticas teleconsulta para os 

pacientes do “planejamento familiar” – consultas onde são feitas conjunto de ações 

que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos ou prevenir gravidez 

não desejada. Esse tipo de consulta exige-se que o casal esteja presente na consulta, 

não podendo fazer de forma separada ou assíncrona. Devido a essa particularidade, 

tornava-se mais complexa a sua realização por diversos motivos: necessidade de 

ajuste de folgas no trabalho de ambos, caso o conjugue militar esteja em operação de 

campanha fica impossibilitado de comparecer presencialmente, casal morando em 

cidades distintas entre outros. De acordo com os assistentes sociais entrevistados, 

com o advento da teleconsulta esses fatores deixaram de ser limitantes, uma vez 

mesmo em locais diferentes, é possível juntar casal e profissional na mesma sala de 

videoconferência de forma síncrona. Outro fator benéfico foi a continuidade da cadeia 
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de assistência de forma remota, uma vez que, antes de passarem no serviço social 

para o planejamento familiar, passaram na psicologia que já realiza teleconsultas. 

Na visão da equipe médica entrevistada, destacou-se que a teleconsulta pode 

ser aplicada através de critérios de elegibilidade previamente definidos para seleção 

dos pacientes, e que a explicação detalhada da nova forma de prestação de apoio 

médico é um dos pilares fundamentais para a aceitação do paciente. Foi ressaltado 

que o treinamento de todos os profissionais envolvidos é essencial para o bom fluxo 

da teleconsulta, evitando falhas de operação no momento do atendimento e causando 

uma espera maior do que a prevista para os pacientes. Também sugerido que a 

teleconsulta pode levar apoio médico à população de áreas de difícil acesso, como as 

populações ribeirinhas do norte do País. 

Um relato destacado em praticamente os entrevistados foi que a infraestrutura 

de equipamentos e conexão com a internet deve ser de alta qualidade e velocidade, 

evitando quedas na conexão com o paciente ou lentidões durante o atendimento. A 

usabilidade dos equipamentos e softwares de teleconsulta também foi um item citado 

como fundamental para o sucesso da prática, uma vez que esse contato com o 

paciente deve ser o mais simples e usual possível. Nos relatos da utilização do V4H 

Cloud como ferramenta de teleconsulta utilizada, trouxeram comentários do valor 

agregado sobre as funcionalidades de agendamento e atendimento virtual estarem 

presentes na mesma ferramenta. 

 

8.1.2 Televisitas na UTI 

Durante o período de pandemia da COVID-19, uma das principais 

recomendações das autoridades de saúde foi o isolamento social. Após o diagnóstico 

e internação em UTI de um paciente acometido com COVID-19, o contato físico com 

ele restringia-se à equipe assistencial do caso. Visando a humanização hospitalar, foi 

criado o projeto de televisita.  

De acordo com os entrevistados médicos e enfermeiros, foi uma experiência 

que agregou muito valor aos profissionais e pacientes internados, uma vez que a 

aproximação familiar no decorrer da internação refletia de forma muito positiva ao 

bem-estar dos pacientes. Salientaram também que foi muito eficaz na humanização 

do atendimento, de forma que os familiares puderam se tranquilizar ao verificarem que 

seu ente querido estava tendo um bom tratamento e estava em estado de 
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recuperação, ou poderiam se despedir caso o quadro do paciente fosse de piora 

clínica.      

Ressaltaram que a utilização do sistema V4H permitiu melhor organização das 

televisitas com a funcionalidade de agendamento e envio do link da sala de 

videoconferência de forma preliminar.  

De acordo com os agendamentos, foram efetuadas mais de 100 televisitas, que 

proporcionaram   aos pacientes e aos familiares momentos de acolhimento no período 

de pandemia. Foram atendidas 34 famílias e cada televisita era composta por 3 

visitantes com o tempo médio de aproximadamente 20 minutos, reservando 10 

minutos para o boletim médico e 10 minutos para a visita e explicação médica, caso 

houvesse a necessidade. As visitas tinham uma escala de 3 a 4 vezes por semana e 

conforme os entrevistados relatam, trouxeram momentos emocionantes. 

 

8.1.3 Telediagnóstico 

Com a implantação do serviço de telediagnóstico no HMASP, os profissionais 

entrevistados levantaram impactos positivos no combate ao COVID-19. Com o 

aumento exponencial do número de exames a serem laudados - em especial 

tomografia - a funcionalidade de emitir laudos à distância possibilitou a soma de 

esforços de radiologistas presentes e remotos ao HMASP para atendimento da 

demanda. Também reduziu a necessidade de impressão das imagens de radiologia e 

consequentemente a mitigação do vírus por contato. Outro benefício foi a eliminação, 

em alguns casos, do deslocamento do radiologista sobreaviso ao hospital em caso de 

acionamento. Em relação usabilidade, após o envio das imagens dos equipamentos 

de tomografia e raio-x para o ambiente em “nuvem”, o tempo de disponibilização 

destas para os médicos laudarem é praticamente imediato. 

 

8.1.4 Teleinterconsulta 

A teleinterconsulta pode ser utilizada principalmente em dois cenários: 

exercícios de campanha e discussão de casos clínicos. No primeiro cenário, foi 

considerada uma prática muito válida dentre os entrevistados. Ressaltaram que os 

exercícios militares são realizados em locais longe dos centros urbanos, em locais de 

difícil acesso, e a maior parte do efetivo médico presente é composto por generalistas, 
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necessitando encaminhamento do paciente quando necessária a opinião de um 

especialista. Com o advento da teleinterconsulta, os médicos presentes no exercício 

podem solicitar apoio remoto aos médicos presentes no HMASP. Assim, reduzindo a 

necessidade de encaminhamentos e o deslocamento só é realizado quando realmente 

necessário. No segundo cenário, conforme relata o Paulo Porto (2016), o serviço de 

neurocirurgia do HMASP realiza sessões de teleinterconsulta semanais em apoio à 

diversos Hospitais Militares discutindo casos clínicos e tendo como resultado o 

evitamento de cirurgias não amparadas por protocolos científicos nas guarnições de 

origem e transferências desnecessárias.  

Na maior parte das entrevistas, os profissionais de saúde elencaram como 

requisitos para boas práticas de telessaúde: 

 

 

 

  

Figura 17 - Termos mais falados sobre boas práticas de telessaúde 
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8.2 Telessaúde em Operações Militares de Campanha 

Em operações de campanha com tropas militares, os entrevistados salientaram 

que há um ganho exponencial com o uso da telessaúde, pois viabiliza um contato 

imediato profissionais presentes no HMASP às tropas militares (geralmente há muitos 

quilômetros de distância). Vale lembrar que em operações militares, usualmente é 

deslocado um médico generalista para o exercício e com a utilização da telessaúde 

este pode ser apoiado por especialistas em caso de dúvidas. Ressaltaram que a 

depender da urgência e gravidade do caso, é mais adequado um atendimento por 

teleconsulta/teleinterconsulta ao lugar de realizar um deslocamento imediato do 

paciente. Porém, diferente da utilização de telessaúde no contexto ambulatorial, em 

operações de campanha faz-se necessário a disponibilização de equipamentos mais 

robustos resistentes a quedas ou água devido a possível intempérie do terreno. 

Também foi destacado a sugestão de incluir os treinamentos em telessaúde já na 

grade disciplinar das formações das escolas militares, onde o médico militar já no 

início de sua formação tem contato com a telessaúde forma orgânica e não mais como 

uma inovação.  

Os profissionais entrevistados ressaltaram os principais fatores de sucesso 

para implantação de uma rede de telessaúde em operações militares de campanha: 

 

  

Figura 18 - Termos mais falados sobre boas práticas de telessaúde em Operações Militares de 
Campanha 
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8.3 Requisitos de infraestrutura de tecnologia 

Para os profissionais de tecnologia entrevistados, destacaram que uma 

infraestrutura de conexão na internet de banda larga é um dos principais requisitos 

para o bom funcionamento de uma rede de telemedicina. Por conta da transmissão 

de áudio e vídeo em tempo real, recomenda-se fortemente, ao menos 200mbps/s e 

segmentação do tráfego de dados para rede.  Outro fator crítico é a padronização dos 

materiais utilizados no intuito de facilitar a parametrização e configuração dos 

equipamentos, bem como a restrição dos acessos através de perfis segmentados 

entre “usuários” e “administradores” do sistema. Também recomendam que além dos 

equipamentos físicos, os softwares (aplicações e sistemas operacionais) também 

estejam atualizados e compatíveis com as principais lojas de aplicativos como App 

Store e Google Play, contribuindo com a possibilidade de utilização na maior parte dos 

smartphones e tablets disponíveis no mercado. Destacaram a facilidade de utilização 

e customização da ferramenta V4H Cloud, bem como o suporte disponibilizado pelo 

grupo de trabalho UNIFESP/UFPB. Informam que a estruturação de um treinamento 

adequado para todos os envolvidos é fundamental, bem como a criação de manuais 

para os utilizadores da teleconsulta: profissionais de T.I, profissionais de saúde, 

pacientes, auxiliares administrativos e de saúde. Profissionais médicos comentaram 

que antes do investimento em equipamentos de tecnologia em telessaúde deve-se 

estudar e calcular:  perfil dos pacientes a serem atendidos, nível de literacia digital, 

bem como o grau de resolutividade esperado com a implantação da prática de 

telessaúde. Dessa forma, facilitaria entender qual a melhor modalidade de telessaúde 

a ser utilizada, valor do investimento e valor agregado. 

Para operações de campanha, devido a maioria dos exercícios serem 

realizados em locais longe dos centros urbanos, os entrevistados relatam que é 

fundamental a redundância dos links de internet disponibilizados para que os militares 

destacados no terreno, em caso de queda de conexão, não fiquem desconectados. E 

recomenda-se fortemente a utilização de equipamentos robustos e a prova d’água. 
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 Os profissionais de tecnologia ressaltaram os principais requisitos para o 

sucesso da implantação de uma rede de telessaúde: 

  

Figura 19 - Termos mais falados sobre requisitos de infraestrutura de T.I para uma rede de telessaúde 
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9. DISCUSSÃO 

 

A Telessaúde surge como uma nova forma de prestação de serviços de saúde, 

trazendo resultados positivos e boa aceitação por parte dos pacientes e profissionais 

ao redor do Brasil e do mundo. Por meio dessa nova aplicação surge uma gama de 

possibilidades de ampliações assistenciais em saúde. A regulamentação da 

telessaúde no Brasil em suas diversas modalidades, traz a segurança jurídica e clínica 

necessária para a realização dessa prática tão discutida no País. Nota-se que a 

discussão retomada em 2018, foi intensificada com o advento da pandemia da COVID-

19 e, finalmente em 2022 foi regulamentada de forma definitiva por lei e nas 

resoluções dos principais conselhos de classe. Dentre as atividades realizadas no 

Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), a teleconsulta, com o destaque da 

continuidade das terapias de forma remota, em meio ao contexto de pandemia 

COVID-19, mostra-se a ampliação possibilidade de atuação do profissional e amplia 

a rede de acesso do paciente a um serviço que ele não teria se não fosse dessa forma. 

Além do benefício de reduzir a propagação do vírus, a teleconsulta também 

demonstrou outras vantagens, como por exemplo, permitir que reuniões entre o 

paciente e o profissional sejam realizadas com mais frequência, uma vez que, foi 

demonstrada uma maior assiduidade dos mesmos nessa prática. Porém, clarifica-se 

nesse estudo em concordância com os profissionais entrevistadas que há algumas 

perdas com o uso da telessaúde, como no caso da visualização mais detalhada do 

estado do paciente ao chegar no consultório. Visando a expansão do atendimento a 

locais de difícil acesso a teleconsulta se mostrou uma excelente ferramenta de 

ampliação assistencial onde o apoio médico presencial chega somente por aviões, 

barcos ou lanchas. Sendo que, em alguns destes casos, a única entidade do Estado 

Brasileiro presente nessas regiões é o próprio Exército. Em um país tão grande, com 

regiões marcadas pela escassez de profissionais de saúde e com comunidades 

isoladas, é imprescindível ter um recurso que permita aos pacientes contar com o 

apoio de médicos que são referência na sua área.  Porém, antes de pensar na 

disponibilização do serviço de telessaúde, é preciso pensar nos critérios de 

elegibilidade do paciente e grau de resolutividade esperado com as práticas de 

teleconsulta para realizar o investimento adequado em profissionais, serviço e 

tecnologia. Também é necessário levar em conta que a qualidade assistencial na 
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teleconsulta precisa ser preservada, logo a recomendação aos profissionais e 

pacientes sobre a realização em ambiente silencioso e bem-iluminado deve ser 

mantida. Ressalta-se que a teleconsulta pode agregar valor em situações que é 

necessário incluir no consultório médico 2 (dois) ou mais pacientes, como é o caso da 

consulta de planejamento familiar ou até mesmo terapias em grupo. Destarte disso, 

nota-se que a teleconsulta foi uma ferramenta essencial de combate à pandemia e 

pode ser utilizada de forma usual na assistência hospitalar.  

Na ótica da expansão dos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, 

o telediagnóstico torna a emissão de laudos mais célere e acessível. Isso porque ao 

montar uma central de especialistas militares para interpretar exames, possibilita a 

redução da demanda represada. Além dos benefícios clínicos, representa uma 

redução significativa de custos, eliminando a necessidade de impressão de imagens 

e encaminhamento dos exames para serem laudados por organizações de saúde 

civis.  

Com as práticas de televisita, percebe-se que foi uma ferramenta eficiente no 

alívio dos familiares em busca de informações sobre seus entes queridos internados 

com COVID-19, permitindo a reunião de diversos familiares em uma única televisita, 

algo que seria impossível de forma presencial em ambientes como uma UTI. Outro 

benefício identificado foi que familiares de regiões distantes puderam ter contato com 

o paciente sem precisar realizar viagens.   

No cenário da teleinterconsulta destaca-se fortemente a possibilidade de apoio 

médico especializado nas vertentes assistenciais e de campanha. Na vertente 

assistencial das teleinterconsultas realizadas no HMASP para apoio aos demais 

Hospitais Militares do Brasil, o autor P Porto (2016), demonstra que conforme 

indicadores do ano de 2015, somente com cirurgias que haviam sido indicadas por 

médicos civis e que, após o crivo dos neurocirurgiões militares, foram contraindicadas 

e economizados cerca de R$800.000,00 sem prejuízo para os pacientes. Acrescidos 

a estes custos, podem ainda ser contabilizados os custos que adviriam do 

afastamento dos militares do trabalho, de deslocamentos etc. O programa teve 

adesão das doze Regiões Militares do Exército Brasileiro, representadas pelo Chefe 

da Seção de Saúde Regional e por algum médico do Hospital mais próximo. Os 

participantes mais assíduos foram o Hospital Central do Exército, Hospital Militar de 
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Área de Manaus, Hospital Militar de Área de Porto Alegre, Hospital Militar de Área do 

Recife, Hospital Geral de Juiz de Fora, Hospital Geral de Curitiba.  

Para operações de campanha, visto que, na maior parte das vezes, os 

exercícios de campanha são compostos por médicos generalistas, e a possibilidade 

de solicitar apoio a uma equipe especializada se monta como ferramenta 

complementar no cenário peculiar de uma operação militar, proporcionando maior 

retaguarda ao médico destacado e consequentemente assertividade e qualidade no 

atendimento. A partir da opinião dos entrevistados, entende-se que os atendimentos 

realizados por teleconsulta podem apoiar na triagem de casos e realizar a evacuação 

dos pacientes quando realmente necessário, evitando deslocamentos de ida e volta – 

principalmente se estes casos ocorrerem no período noturno, onde os deslocamentos 

são prioritariamente evitados, salvo em emergências. Olhando o contexto de missões 

reais do Exército Brasileiro como a “Operação Acolhida” que presta ajuda humanitária 

para refugiados da Venezuela na cidade de Pacaraima, a telessaúde pode agregar 

valor nas suas mais diversas modalidades dando vazão aos atendimentos que muitas 

vezes superam a capacidade operacional dos profissionais de saúde empregados na 

operação. 

A inclusão da disciplina de telessaúde na grade curricular das escolas médicas 

militares pode ser uma sugestão viável para disseminação dessas práticas, uma vez 

que os médicos militares já no início de sua formação terão contato com a prática de 

forma orgânica e não mais como uma inovação. Dessa forma, poderá trazer mais 

naturalidade a discussão e aplicação da telessaúde nas rotinas do Exército Brasileiro.  

No contexto de educação continuada, há também a possibilidade de multiplicar 

conhecimento dos estudos na área da saúde, tendo como exemplo citado neste 

estudo as transmissões ao vivo de neurocirurgias realizadas ao vivo por meio de 

videoconferências onde os alunos puderam sanar suas dúvidas e ampliar suas 

experiências práticas de forma totalmente virtual, situação que seria impossível dentro 

de um ambiente restrito como o centro cirúrgico. 

Independente da modalidade realizada, o treinamento e elaboração de manuais 

para multiplicação do conhecimento para todas as partes envolvidas no processo é 

fundamental para o sucesso da rede de telessaúde, uma vez que na ausência destes 

pode-se comprometer a sua qualidade, bom funcionamento e principalmente a 

aceitação dos pacientes e profissionais.  
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No contexto de infraestrutura tecnológica, trazemos como resultado a 

fundamental necessidade de uma infraestrutura de conexão de internet adequada 

para a situação, seja para hospital ou para operações militares, bem como os 

equipamentos utilizados e sua atualização tecnológica. Podemos ressaltar a 

possibilidade de utilização dos recursos tecnológicos presentes no Exército Brasileiro, 

como equipamentos de comunicação satelital para estabelecimento de links para 

locais de difícil comunicação para rede de telessaúde. 

Diante deste cenário, conforme os entrevistados trouxeram, antes de qualquer 

implantação de telessaúde é necessário realizar um estudo preliminar o perfil do 

paciente que utilizará os serviços, sua literacia digital. No contexto de um perfil de 

pacientes, por exemplo, de comunidades ribeirinhas do Amazonas, a telessaúde 

implantada de forma complexa, exigindo alta compreensão de tecnologia 

provavelmente não terá o resultado esperado, dado o foco principal – os pacientes - 

não terem recursos ou entendimento para usufrui-la. Outro ponto fundamental a ser 

pensados no processo de implantação da rede de telessaúde, é a necessidade de 

uma liderança médica e administrativa para o projeto, não permitindo que essa 

implantação seja encarada exclusivamente como uma nova implantação de sistema 

de T.I, mas informando sobre os valores agregados e garantindo a sua execução em 

todo o ecossistema da organização. 

Desse modo, a Telessaúde pode ser usado em suas diversas vertentes de 

forma benéfica, de forma a auxiliar a interação entre profissionais de saúde e 

pacientes, pacientes e familiares, ou entre os próprios profissionais. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou trazer como a telessaúde pode agregar valor nas mais 

variadas rotinas e formas de atendimento do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro.  

Como vimos, foram identificados variados benefícios no âmbito assistencial e em 

operações militares de campanha. Mostrou-se essencial no combate a Pandemia de 

COVID-19 com a manutenção e ampliação da assistência aos pacientes em 

isolamento e seus familiares, promoveu o apoio e discussão médica entre Regiões 

Militares ao redor do Brasil, e exaltou a humanização hospitalar.  
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De fato, a Telessaúde surge como uma ferramenta potencializadora para o 

Serviço de Saúde do Exército e consequentemente para o SAMMED/FUSEx. A 

necessidade de atuação em cenários cada vez mais amplos e, ao mesmo tempo, 

cheios de possibilidades imprime ao processo de trabalho na área da saúde desafios 

constantes. Estabelecer boa relação custo-efetividade dos processos de telessaúde 

permitindo que as qualidades dos grandes centros cheguem aos locais mais remotos 

são peças-chaves na telessaúde.  

Ao pensar em Telessaúde nas suas mais diversas modalidades, há uma nova 

perspectiva de disponibilização de acesso à saúde para familiar militar. Novos 

conceitos são formados, teleatendimentos, a formação continuada de profissionais de 

saúde mesmo durante o período de quarentena, e a visitação dos familiares, mesmo 

com os pacientes em isolamento. Novas perspectivas são trazidas à tona, de forma a 

auxiliar em uma ampliação sistemática dentro da área da saúde. Sugiro a fomenta de 

discussão do tema para os próximos pesquisadores, aprofundando ainda mais nessa 

nova forma de atendimento através da poderosa junção da saúde e tecnologia. Saúde, 

Brasil! 
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11. APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de forma voluntária e não remunerada 

de uma pesquisa vinculada à Universidade Federal de São Paulo, chamada: 

“Implantação de Telessaúde no HMASP: Estudo de Caso” na qual se pretende 

explorar as os resultados decorrentes da aplicação de telessáude nesta Organização 

Militar de Saúde. A sua participação nesta pesquisa está restrita a uma entrevista na 

qual farei algumas perguntas a respeito do tema. As perguntas não possuem 

respostas certas ou erradas, apenas devem expressar a sua opinião sobre o assunto. 

A entrevista terá duração máxima de 2 horas por videoconferência através da 

plataforma Google Meet, e será gravada para que possa se transcrita neste trabalho. 

Sua identificação não será divulgada em nenhum momento. Todos os dados obtidos 

a seu respeito serão mantidos em sigilo, serão utilizados somente neste estudo e 

estarão disponíveis para consulta com o pesquisador. As entrevistas ficarão 

disponíveis por 1 (um) mês e após este período serão deletadas. Ao fim da pesquisa, 

você será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas, caso queira. 

A pesquisa tem como benefícios o estímulo da prática de telessaúde no âmbito militar 

para possível extensão de atendimento médico especializado à distância. 

Você pode estar sujeito a riscos importantes como cansaço, desconforto e 

possível constrangimento com a exposição em realizar uma entrevista. Como forma 

de mitigar o risco, caso não se sinta confortável em participar da entrevista, terá toda 

a liberdade de deixar de participar a qualquer momento sem penalização alguma. 

Também há o risco de exposição da entrevista, que será mitigado utilizando a 

plataforma segura de videoconferência Meets com criptografia. 

 Conforme Resolução CNS nº 466/2012 , caso você sofra qualquer tipo 

de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, tem direito a solicitação de  indenização. 

 Esta pesquisa está de acordo com as diretrizes do CONEP (Comissão 

Nacional de de Ética em Pesquisa), uma instância colegiada de abrangência nacional, 

responsável pela análise dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres 

humanos, bem como pela adequação e atualização das respectivas normas. As 

atividades da Conep são orientadas e estão em conformidade com princípios éticos 
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normatizados pela Resolução CNS nº 466/2012 e normas conexas. A instituição 

também atua na preservação dos aspectos éticos de defesa da integridade e 

dignidade dos participantes de pesquisa.  

 A participação na pesquisa não envolve compensações financeiras. Se 

houverem custos, como de transporte e alimentação,  serão ressarcidos pelo 

pesquisador. O principal investigador é a Profa Dra Cláudia Galindo Novoa, tendo em 

sua equipe de pesquisa Mauricio Martins Martinez Segobia, que pode ser encontrado 

no endereço Rua Botucatu, 862, Ed. José Leal Prado. São Paulo - CEP04023-062. 

Telefone: (11) 99161-1140. E-mail: segobia@unifesp.br . Se você tiver alguma dúvida 

sobre a ética da pesquisa, contate: o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp – Rua 

Botucatu, 740 - 5º andar - Sala 557- São Paulo - SP - CEP: 04023-900 – Telefone: 

(11) 5571-1062. E-mail: cep@unifesp.br e/ou o Comitê de Ética da Escola Paulista de 

Ciências Médicas (CEP da EPCM); Alameda Campinas, 579 – 1 andar, conj. 12 – 

Jardim Paulista. Edifício Silver Tower, São Paulo–SP. CEP: 01404-100; Tel.: 2915-

1488; E-mail:comite.etica@epcm.org.br. Funciona das 8h00 às 17h00 de Segunda a 

Quinta, exceto Sexta-feira, sendo que o atendimento ao público em geral e aos 

pesquisadores é realizado das 9h00 às 13h00). 

Ao assinalar a opção “Concordo”, a seguir, você atesta que concordou com a 

participação como voluntário(a) de pesquisa. Que foi devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que leu os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de sua 

participação e esclareceu todas as suas dúvidas. Foi garantida a sua possibilidade de 

recusar a participar e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isso te 

cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Consideramos que você 

autorizou a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua 

identidade. Enviaremos uma via deste TCLE para seu e-mail   

( ) CONCORDO ( ) NÃO 

 

Data: ____/____/____ 

_____________ _____________________________        

Nome do participante da pesquisa                Assinatura 

  

 

mailto:segobia@unifesp.br
mailto:cep@unifesp.br
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. Declaro ainda que 

me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

Data: ____/____/____  ____________________________   

 

_____________________________________________________ 

              MAURICIO MARTINS MARTINEZ SEGOBIA 

  



 

50 
 

12. APÊNDICE 2 – PERGUNTAS NORTEADORAS DAS ENTREVISTAS 

INDIVIDUAIS SEMIESTRUTURADAS 

As entrevistas serão individuais e semiestruturadas com o seguinte modelo: 

 

1ª Parte – Narrativa Livre 

 

Como foi sua experiência com a utilização de telessaúde na sua área de 

atuação? Conte sua história 

 

2ª Parte – Narrativa Direcionada 

1. Qual sua área de atuação profissional?  

2. Quantos anos de experiência profissional na sua área de atuação? 

3. Quantos anos de experiência militar? 

4. Qual sua área de atuação no HMASP? 

5. Você conhece o termo Telessaúde? Qual a sua opinião sobre o assunto? 

6. Além do HMASP, você já participou de outros projetos de telessaúde? 

7. Na sua opinião e no contexto de sua área de atuação, o que você descreve 

como requisitos mínimos para o estabelecimento de um sistema de 

telessaúde? 

8. Você acredita que é possível aprimorar o atendimento assistencial à família 

militar com o uso da telessaúde?  

9.Você acredita que a telessaúde pode melhorar o atendimento médico em 

regiões longínquas? 

10. Qual sua opinião acerca do uso da telessaúde em relação às variáveis 

como custo, tempo e qualidade do atendimento? 

11.  Qual sua opinião sobre a aplicação de telessaúde em operações de 

campanha para as tropas militares?  

12. Quais foram as ferramentas de Telessaúde que você utilizadas? 

13 Qual foi a percepção do uso das plataformas de vídeo V4H. 

13.1 Qual foi sua experiência com o uso dessa plataforma? 

13.2. Qual intuito da utilização na sua área de atuação? 

13.3 Quais foram as principais dificuldades? 

13.4 Qual principal valor agregado sobre o serviço 

13.5 Foi eficiente no enfrentamento ao COVID-19? Detalhe sua resposta 
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APÊNDICE 3 – INFRAESTRUTURA SISTEMA V4H NO HMASP 

 

Descritivo resumido do sistema utilizado para as ações de Televisita no 

HMASP (hmasp.v4h.cloud). 

⮚ Máquinas virtuais 

Para a execução mínima da plataforma HMASP Vídeo são necessárias 4 

(quatro) máquinas virtuais com sistema operacional Ubuntu 16.04 ou superior 

(desejável 20.04), que suportem Docker e cujas especificações sejam iguais ou 

superiores às seguintes: 

● vCPUs: 4 (quatro); 

● RAM: 8Gb; 

● Disco virtual: 30Gb; 

● Placa de rede com conexão Gigabit; 

● Acesso via SSH; 

Tal infraestrutura mínima garante 2 gravações simultâneas de conferências, 

caso o detentor da infraestrutura deseje aumentar a quantidade de gravações, é 

necessário adicionar uma máquina virtual com especificações idênticas às outras para 

cada 3 gravações simultâneas adicionais. 

Rede 

 
Todas as máquinas virtuais do core do serviço devem possuir IPs públicos 

e acessíveis na internet, com conexão estável e de alta velocidade com a Web, 

idealmente Gigabit. Além disso, as seguintes portas devem estar abertas para 

conexões de entrada e saída em todas as máquinas: 

● 80/TCP: Interface Web HTTP; 

● 443/TCP: Interface Web HTTPS; 

● 10000/UDP: Porta para os fluxos de vídeo UDP; 

● 4443/TCP: Porta para o fallback dos fluxos de vídeo para TCP; 

● 2376/TCP: Apenas para rede local, comunicação do docker client de forma 

segura; 

● 2377/TCP: Apenas para rede local, para comunicação entre os nodes do 

docker swarm, necessária apenas no manager; 
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● 7946/TCP-UDP: Comunicação entre os nodes (container network discovery); 

● 4789/UDP: Para controle de fluxos de entrada da rede do swarm; 

Rede (requisitos complementares e desejáveis) 

Tendo em vista a facilitação na execução dos serviços desejados nas máquinas 

virtuais e a melhoria na qualidade do serviço prestado aos clientes, existem requisitos 

que quando passíveis de disponibilização pelo provedor da infraestrutura, se tornam 

desejáveis, apesar de dispensáveis. 

Um desses requisitos é a separação entre as máquinas virtuais do serviço SFU 

de videoconferência (JVB) do serviço provedor da interface Web (Jitsi Web) das 

conferências, tendo em vista que o serviço de interface Web faz uso da porta 443/TCP 

da máquina virtual. Se ambos forem hospedados por máquinas separadas, o recurso 

de fallback dos fluxos de vídeo das conferências para a porta 443/TCP pode ser 

habilitado no JVB. 

Tal funcionalidade aumenta a qualidade do serviço prestado, à medida que o 

HMASP Vídeo conseguirá atender clientes onde apenas as portas 443/TCP e 80/TCP 

estejam liberadas nos seus firewalls, a exemplo de muitos hospitais e secretarias. 

Armazenamento 

Para gravações, é ideal ao menos 1TB de armazenamento provido via NFS, 

podendo ser montado em todas as máquinas virtuais utilizadas para o serviço de 

gravação. Vale salientar que cada hora de conferência gravada ocupa um espaço de 

aproximadamente 700 MB em disco. Tal valor é importante para que o gerente do 

serviço possa dimensionar o armazenamento provido com base na sua demanda 

concreta, com 1TB garantindo aproximadamente 1500h de gravação. 

 

Deployment do serviço  

Após a instanciação da infraestrutura necessária, é preciso realizar a instalação 

e execução dos serviços que compõem a plataforma HMASP Vídeo e suas 

respectivas dependências. 

 

Interface das conferências (HMASP Vídeo Web) 

 



 

53 
 

Para a correta utilização dos recursos disponíveis na interface de conferências 

da plataforma HMASP Vídeo, os seguintes vídeo-tutoriais encontram-se disponíveis: 

● Gravando conferências: https://www.youtube.com/watch?v=SOfwoiDQBcM 

● Enviando mensagens pelo chat: https://www.youtube.com/watch?v=-wQ-

7OuffTk 

● Convidando participantes por link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fEkpv5f41fw 

● Solicitando a palavra: https://www.youtube.com/watch?v=Ou2gGQO5xZM 

● Acessando chamada pelo smartphone: 

https://www.youtube.com/watch?v=J7F9zcNLlEw  

 

Client API 

 

O HMASP Vídeo core dispõe de uma API de integração com seus clientes 

denominada de Client API, que pode ser integrada facilmente aos mais diversos 

projetos de aplicações Web, permitindo a criação e gestão de videoconferências.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SOfwoiDQBcM
https://www.youtube.com/watch?v=SOfwoiDQBcM
https://www.youtube.com/watch?v=SOfwoiDQBcM
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ-7OuffTk
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ-7OuffTk
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ-7OuffTk
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ-7OuffTk
https://www.youtube.com/watch?v=fEkpv5f41fw
https://www.youtube.com/watch?v=fEkpv5f41fw
https://www.youtube.com/watch?v=fEkpv5f41fw
https://www.youtube.com/watch?v=Ou2gGQO5xZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ou2gGQO5xZM
https://www.youtube.com/watch?v=Ou2gGQO5xZM
https://www.youtube.com/watch?v=J7F9zcNLlEw
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13. ANEXO A – APROVAÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA 
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14. ANEXO B – ARTIGO PUBLICADO NOS ANAIS DO SIMPÓSIO BRASILEIRO 

MULTIMÍDIAS E WEB 2019 
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15. ANEXO C – ARTIGO PUBLICADO NOS ANAIS DO SIMPÓSIO BRASILEIRO 

MULTIMÍDIAS E WEB 2020 
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