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Resumo 

 

 

Objetivo: Conhecer e determinar o contexto em que foram implantados os 

projetos de Telemedicina e, os respectivos desdobramentos para a sociedade. 

Métodos: Para a realização da pesquisa, foi utilizado o modelo de estudo de 

caso, com uso de ferramentas de entrevista de campo e descrição do mesmo, a 

partir de observações etnográficas. 

Resultados: Foram estudados  três projetos de Telemedicina, na cidades de Belo 

Horizonte, Recife e Porto Alegre, considerando o impacto Acesso, Econômico e 

Aceitação, tendo como apoio a metodologia proposta pela OPAS. 

Conclusão: Os resultados alcançados são parciais, ou seja, eles reforçam a tese 

de que é preciso se estabelecer mecanismos de avaliação pré, durante e pós-

implantação dos projetos de Telemedicina. Encontramos também que:Impacto no 

Acesso – não encontramos evidências de melhoria e ampliação do acesso aos 

serviços de saúde. Ao contrário, este acesso foi limitado há programação da 

realização de videoconferências; Impacto Econômico – para os casos em que 

ocorreu o processo de segunda opinião, de fato, há ganhos para o paciente. 

Porém, se observarmos o resultado a partir dos usuários que deixaram de se 

deslocar para atendimento secundário, de fato, o número de casos é baixo, o que 

nos leva à conclusão de que o mesmo ainda não promoveu impacto econômico; 

Impacto na Aceitação – por parte dos usuários se deve ao fato do ineditismo, 

participação em videoconferência. Já para os profissionais médicos, a aceitação 

não foi natural, pois em muitas das programações os gestores tinham que 

convencer os profissionais a participarem;  
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Introdução 

 

Hoje, falar em Telemedicina não gera mais nenhuma novidade ou “cara de 

espanto” nas pessoas. Telemedicina já está se tornando um fato comum à vida 

diária das pessoas. Entretanto, quanto aos pesquisadores, estamos entrando 

numa nova fase de processo de desenvolvimento e descoberta. Estamos 

entrando na fase de avaliação dos projetos implantados, procurando conhecer e 

mapear os impactos promovidos com o uso da Telemedicina. 

Nesta linha, esta tese de doutorado tenta cumprir o papel de identificar e 

mapear, a partir de três casos estudados, os resultados alcançados com a 

Telemedicina. 

No capítulo 1, nos dedicamos a uma breve revisão da literatura, muito 

focado em contextualizar o leitor leigo, sobre o processo de informatização da 

saúde. Para tanto, passamos por rápido entendimento da Saúde no Brasil e 

identificamos os principais pontos de atenção, como os problemas relacionados  à 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, bem como as inadequações 

relacionadas à oferta e qualidade dos serviços. De forma complementar, até 

porque esta apareceu ao longo do trabalho, localizamos o que é regulação em 

saúde e a importância da mesma na atenção básica. Após esta passagem pelos 

conceitos de saúde e regulação, trabalhamos os conceitos relacionados à 

informática em saúde, a Telemedicina, nosso objeto de estudo, e os resultados 

esperados com a implantação da mesma. 

No Capitulo 2 do Objetivo da tese, destacamos, de forma concisa, o nosso 

interesse em descrever, a partir de estudo de casos, os impactos da Telemedicina 

sob três pontos: Acesso (verificar se facilitou o acesso dos usuários), Econômico 

(se há reflexo nos indicadores sócio-econômicos) e o da Aceitação (se os 

profissionais e usuários entenderam e aprovaram os novos instrumentos). 
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Uma vez definidos o contexto da Telemedicina e o objetivo a ser 

pesquisado, no Capítulo 3, discorremos sobre a metodologia que foi utilizada para 

realizar a pesquisa. Basicamente, utilizamos os instrumentos/recursos quantitativo 

e qualitativo, sendo mais fortes os levantamentos qualitativos a partir de 

entrevistas realizadas com três projetos (estudos de casos). Sobre estas 

entrevistas, utilizamos técnicas de etnografia, com observação e entrevistas 

gravadas no campo de pesquisa. As entrevistas gravadas totalizaram mais de 11 

horas e, sobre estas, aplicamos a técnica de análise do Discurso do Sujeito 

Coletivo, ou seja, buscamos um eixo comum nas falas dos entrevistados de forma 

a compreender o que era comum enquanto resultado destes projetos analisados. 

De forma complementar, ainda foram realizados levantamentos sobre as bases 

de dados do DATASUS, de forma a apresentar os indicadores de atendimento 

nas populações estudadas. 

No Capítulo 4 – Resultados - nós apresentamos os estudos de casos de 

Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, separadamente, e utilizamos a mesma 

forma de apresentação, ou seja, com descrição do caso estudado, para os 

resultados pretendidos e divulgados pelos seus coordenadores e os resultados 

reais alcançados, considerando-se os objetivos da pesquisa, ou seja, o impacto 

no Acesso, no Econômico e na Aceitação. Desta forma, entendemos que o leitor 

terá condições de estabelecer parâmetros e comparar os diferentes casos. 

Entendendo que o leitor tenha montado um quadro referencial dos casos em 

sua “cabeça”, no Capítulo 5 – Discussão - iniciamos um diálogo sobre estes 

resultados, tendo como apoio os diferentes referenciais teóricos. Inclusive, 

defendemos aquilo que, em nossa opinião, deveria ser tomado como princípio 

para o uso e aplicação dos projetos de Telemedicina na área da saúde pública. 

Defendemos o uso de ferramentas de avaliação dos projetos de Telemedicina 

como forma de validar o seu investimento e aplicação junto aos serviços de 

saúde.  
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De forma geral, podemos até antecipar que não há indicadores precisos, e 

que os resultados encontrados, quando comparados com outras necessidades 

das populações envolvidas, poderiam ser muito mais ricos e promissores com as 

técnicas e soluções convencionais, ou seja, sem o uso do recurso Telemedicina. 

Sem dúvida que esta é uma análise parcial e com viés sócio-sanitarista, 

considerando-se os indicadores brasileiros. 

No último capítulo - Conclusão - há o registro da nossa leitura, ou seja, de 

que nos casos estudados os impactos promovidos são baixos e, portanto, não há 

evidências claras e objetivas de que a Telemedicina tenha promovido a ampliação 

do Acesso dos usuários ou tenha gerado indicadores econômicos que justifiquem 

sua a aplicação. Até mesmo o impacto da Aceitação nos surpreendeu quanto aos 

interesses subjacentes a este processo, ou seja, a Aceitação condicionada, pois 

os usuários fizeram a leitura da Telemedicina como ferramenta de regulação. 

Sem dúvida que este documento (a tese) obedece aos rigores e exigências 

da academia. Porém, a idéia é que o leitor tenha - ao final da leitura desta - 

condições para tomar decisões sobre futuros investimentos em projetos de 

Telemedicina. Que minimamente seja exigido daqueles que estiverem elaborando 

projetos de Telemedicina que tenham mapeado previamente as necessidades e 

desejos da população alvo. 
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Capítulo 1 - Revisão da Literatura 
 

O texto a seguir é uma breve revisão da literatura, procurando situar o leitor 

leigo no contexto de saúde do Brasil e, em particular, no processo de Regulação, 

visto que encontramos, nos resultados, evidências destes; além de conceituar a 

informática em saúde, a Telemedicina e, principalmente, para chegarmos a medir 

o impacto da Telemedicina, a importância de se executar processos de avaliação. 

 

 

A saúde no Brasil 

 

O Brasil atingiu um grau de desenvolvimento econômico capaz de propiciar 

melhores condições de vida e de saúde para a grande maioria da sua população. 

No entanto, comparando-se com indicadores de saúde de alguns países 

industrializados, observa-se que ainda há muito a ser feito para elevar o nível de 

saúde da população brasileira. 

Não obstante as iniciativas governamentais dos últimos 10 anos, os serviços 

de saúde, além de insuficientes e mal distribuídos, têm como principal 

característica a sua inadequação, ineficiência e baixa eficácia, em função de 

alguns fatores, como: Desigualdade no acesso aos serviços de saúde e 

Inadequação dos serviços à estrutura de necessidades (Demanda por serviços; 

Qualidade insatisfatória dos serviços; Baixa produtividade; Crescimento elevado e 

descontrolado dos custos; Inadequada estrutura de financiamento setorial, além 

das diversidades das formas de produção e remuneração dos serviços)(Brasil, 

2007b; BRASIL, 1998a). 
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A prestação de serviços de saúde é uma atividade complexa pelas próprias 

características de seu objeto: 

primeiro, porque saúde-doença não é um produto ou mercadoria 

comum tal como ocorre em outros setores. A medicina é uma prática 

orientada para o consumo individual e coletivo e requer a adequação do 

saber às necessidades biológicas, psicológicas e sociais dos seres 

humanos, na forma em que são percebidas e julgadas por estes e não 

apenas pelas autoridades científicas; 

segundo, porque o consumo do cuidado de saúde se dá no 

momento do ato da produção; 

terceiro, porque a meta do cuidado de saúde é melhorar a saúde. 

Assim, o impacto de cada ato dependerá de sua capacidade de 

intervenção, isto é, da forma como afetará a vida de cada um; 

quarto, porque as relações econômicas de compra e venda, ou 

oferta/consumo, estão respaldadas por relações jurídicas de garantia de 

qualidade que conferem direitos ao consumidor e garantem seu status 

de cidadão; 

quinto, porque cada vez mais os usuários dos serviços de saúde 

envolvem-se nas questões de medicina e saúde, seja através de 

denúncias sobre erros médicos e/ou mau entendimento, seja através da 

organização de pacientes em associações ou participação da 

comunidade nos conselhos municipais, questionando os procedimentos 

médicos, os sistemas de saúde e se interessando cada vez mais pelas 

formas pelas quais se presta o cuidado médico(Carvalho, 1998).. 

Paralelamente a este quadro e de forma complementar, observa-se, ainda, 

problemas de recursos humanos relacionados à insuficiência quantitativa de 

pessoal de nível técnico, inadequação do perfil profissional e dos salários 

praticados, multiplicidade de vínculos empregatícios, bem como problemas 

relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico (informática). 
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Deste último, gostaríamos de destacar que a situação atual do setor saúde 

permite visualizar claramente as repercussões advindas tanto da restrita 

capacitação em ciência e tecnologia aplicadas ao setor no país, quanto da baixa 

prioridade dada à aplicação do conhecimento disponível. Este quadro reflete-se 

na dependência do país nas áreas de medicamentos, equipamentos e insumos 

básicos, seja por limitação imposta pela própria “capacidade” nacional, seja pela 

falta de apoio aos poucos centros de excelência existentes no país. 

 

A organização da Rede de Atenção 

 

As ações e serviços de saúde estão organizados em redes de atenção 

regionalizadas e hierarquizadas, de forma a garantir o atendimento integral à 

população e a evitar a fragmentação das ações em saúde(Souza, 2008). 

O acesso da população ocorre preferencialmente pela rede básica de saúde 

(atenção básica), e os casos de maior complexidade são encaminhados aos 

serviços especializados, que podem ser organizados de forma municipal ou 

regional, dependendo da fonte da demanda do município. Este processo é 

denominado de Hierarquização e Regulação do Acesso, como veremos logo 

mais(Costa, 2008). 

As principais redes de atenção que compõem a alta complexidade do SUS 

são: assistência ao paciente portador de doença renal crônica, através de 

procedimentos de diálise; assistência ao paciente portador de oncologia, cirurgia 

cardiovascular, vascular, etc. As políticas de saúde devem primar pela integração 

de todos os níveis de complexidade e pela intersetorialidade das ações dos 

serviços prestados. Cabe à direção municipal do SUS a gestão da rede de 

serviços em seu território, além de estabelecer parcerias com municípios vizinhos 

a fim de garantir o atendimento necessário à população. 
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Apenas como destaque, devemos ter claro que Acessibilidade, embora seja 

um conceito relacionado com o de cobertura, não é equivalente ao mesmo. Ela 

tem sido definida como uma relação entre os recursos de poder  e os obstáculos 

colocados pelos serviços de saúde. Os recursos de poder podem ser de natureza 

econômica, social e cultural. Já os obstáculos podem ser geográficos (distância, 

transporte), organizacionais (existência de filas, tempo de espera injustificável, 

natureza do acolhimento) e econômicos(Hartz, 2005). 

O acesso pode ser conjunto com a utilização de serviços, quando se quer 

analisar a obtenção do cuidado pelo indivíduo que dele necessita. Quando 

existem dificuldades importantes para essa utilização, o conceito de 

acessibilidade relacionado aos obstáculos existentes à obtenção dos serviços por 

parte dos usuários passa a ter grande valor, como é o caso do Brasil. 
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Regulação como ação social 

 

“Regular” tem como significados: sujeitar a regras, dirigir, regrar, encaminhar 

conforme a lei, esclarecer e facilitar por meio de disposições, regulamentar, 

estabelecer regras para, regularizar, estabelecer ordem ou parcimônia em, 

acertar, ajustar, conter, moderar, reprimir, conformar, aferir, confrontar, comparar, 

dentre outros.  

A regulação, enquanto ação social, pode ser conceituada como um conjunto 

de ações mediatas, de sujeitos sociais sobre outros sujeitos sociais, que facilitam 

ou limitam os rumos da produção de bens e serviços em determinado setor da 

economia, compreendendo a elaboração destes e as próprias regulamentações, 

quanto às ações que asseguram o cumprimento destas. 

A regulação da produção de bens e serviços comporta a regulação da 

produção de bens materiais (agropecuária, mineração, indústria) e também da 

produção de serviços como comércio, transportes, publicidade, computação, 

telecomunicações, educação, saúde, assistência social, recreação, setor 

financeiro e de seguros e administração pública, tomados enquanto setor terciário 

da economia(Negri, 2002). 

Assim compreendida, têm-se como sujeitos da regulação: o Estado, sujeitos 

coletivos da sociedade civil, organizações não-governamentais, segmentos do 

capital, corporações de profissionais, etc. A regulação não é função apenas do 

Estado, mas ocorre também na sociedade civil e no mercado, por meio da 

concorrência ou monopólio. 

Regulamentações e as ações que buscam o cumprimento destas seriam 

conformadas segundo os rumos hegemônicos da produção social. Ter como 

referência o modo como se dá a globalidade da produção, numa sociedade 

específica, significa remeter o conceito da regulação a contextos histórico-sociais 

concretos, livrando-o de uma conceituação que se pretenda neutra e abstrata. 
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Os rumos hegemônicos da globalidade da produção, nas sociedades 

capitalistas, têm se baseado na propriedade privada dos meios de produção e na 

acumulação de capital via mercado, que conformam a distribuição dos frutos 

desta produção, assim como todas as relações sociais. A experiência histórica de 

cada nação é que tem tornado relativos estes rumos, segundo o papel do Estado, 

à potência da classe capitalista ou frações desta em manter seus interesses, à 

protagonização da classe trabalhadora na luta por seus direitos e aos patamares 

atingidos de conquistas democráticas, universais e de justiça social(Brasil, 2007a; 

BRASIL, 1998b, 2004).  

Assim sendo, pode-se dizer que a regulação em geral, e da saúde em 

particular, também têm seus condicionantes nas finalidades e no modo particular 

de como se dá a produção capitalista em uma nação. No Brasil, a regulação deve 

ser compreendida segundo as características próprias do desenvolvimento de um 

capitalismo tardio, imerso no fluxo do mercado mundial em expansão, marcado 

pela presença de um Estado protagonista e empreendedor, atravessado por 

interesses privados e, ao mesmo tempo, de soberania limitada. 

São estes os marcos que podem balizar uma análise da regulação no setor 

da saúde no Brasil, suas características, limites e transformações, assim como 

subsidiar o desenho de novos caminhos para a regulação do Estado sobre o 

Setor de Saúde, em consonância com uma política de saúde que viabilize o SUS 

e a saúde como direito de cidadania. 

 

Regulação no Setor Saúde 

 

Partindo dos pressupostos da regulação enquanto ação social, a regulação 

no Setor Saúde será considerada como a macro-regulação ou as ações de 

regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinado 

sujeito social sobre a produção de bens e serviços em saúde. 
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Esta regulação no Setor Saúde tem como um dos seus sujeitos o Estado, 

além de outros sujeitos sociais não estatais, como segmentos capitalistas 

presentes no setor (planos e seguros de saúde), corporações profissionais, 

usuários organizados (nos Conselhos de Saúde, por exemplo), dentre outros. 

A macro-regulação ou regulação no setor de saúde compreenderia tanto o 

ato de elaborar regulamentações facilitadoras ou limitadoras de determinados 

rumos da produção de bens e serviços de Saúde, quanto as ações de 

fiscalização, controle, avaliação e auditoria que assegurem o cumprimento 

daquelas regulamentações, isto é, uma série de ações meio que buscam viabilizar 

e/ou restringir a produção em saúde propriamente dita. Regular não se resume ao 

ato de regulamentar, mas também inclui uma gama de ações que verificam se a 

produção em saúde se dá conforme as regras estabelecidas(Campos, 2008; 

Souza, 2008). 

Regulação, na forma como aqui está sendo conceituada, não se confunde 

com o ato de executar as regras. Produzir bens e ações de saúde conforme as 

regras é função dos produtores do setor de saúde. Em geral, elaborar as regras e 

realizar uma série de ações (fiscalização, controle, avaliação) que devem fazer a 

“vigilância” do cumprimento destas regras é papel de um outro sujeito social (do 

regulador), e não do produtor de bens e serviços de saúde (exceto no caso da 

auto-regulação). 

A regulação no setor de saúde tem como objeto geral a produção de todas 

as ações de saúde e, em decorrência, tem como principais objetos: os 

estabelecimentos (envolvendo estrutura física, equipamentos, profissionais, 

habilitação e níveis de complexidade); as relações contratuais; o exercício das 

profissões; a oferta de e demanda por serviços, os protocolos assistenciais; os 

fluxos de atendimento; a produção, venda, incorporação e uso de insumos, 

medicamentos e de outras tecnologias; meio ambiente, condições e ambientes de 

trabalho; além do controle e avaliação dos custos e gastos em saúde. 

A regulação no setor de saúde, enquanto um conjunto de ações de diversos 

sujeitos sobre outros tantos sujeitos sociais, é uma ação social complexa, de 

distintas qualidades, que está, invariavelmente, atravessada por múltiplos 

interesses e finalidades.  

O cenário atual mostra uma transição de uma determinada regulação do 

Estado sobre o complexo médico-industrial e sobre as corporações de 
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profissionais para o cenário onde entram outros atores reguladores (os seguros e 

planos de saúde). Este novo cenário pode gerar outras possibilidades de 

regulação estatal. 

Portanto, o maior desafio é compreender a multiplicidade de cenários, 

sujeitos, ações e interesses, e implementar estratégias baseadas num marco de 

regulação centrado no usuário, isto é, que priorize o usuário, garantindo-lhe os 

direitos constitucionais tratados no capítulo da saúde. 

 

Regulação sobre Sistemas de Saúde 

 

A Regulação sobre Sistemas de Saúde tem como objeto os sistemas 

municipais, estaduais e nacional, e, como sujeitos, o gestor federal e os gestores 

estaduais e municipais. 

Comporta ações de regulação do gestor da saúde da esfera federal sobre 

estados, municípios, do gestor da esfera estadual sobre municípios e prestadores, 

e dos municípios sobre os prestadores, assim como a auto-regulação de cada 

uma dessas esferas. Também comporta a regulação do Estado sobre o setor 

privado de produção de bens e serviços de Saúde não conveniados e nem 

contratados pelo SUS. 

A Regulação sobre Sistemas de Saúde deve ser entendida como a 

regulamentação e as ações de fiscalização, controle e avaliação mais gerais 

sobre o funcionamento dos Sistemas de Saúde (nacional, estadual e municipal) 

que, insisto, não é o nosso foco, porém necessária à explicação para 

entendimento daquilo que é o nosso foco, a regulação da assistência, como 

demonstrada no esquema abaixo. 
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Figura 01– Esferas de Regulação do Setor Saúde 

 

Assim, a regulação é uma função da gestão que contempla uma atuação 

sobre os sistemas de saúde, sobre a produção direta de ações de saúde nos 

diversos níveis de complexidade (básica, média e alta) ambulatorial / hospitalar e 

sobre o acesso dos usuários à assistência nestes níveis. 
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A Regulação sobre Sistemas de Saúde, enquanto macro-regulação, contém 

as ações de Regulação da Atenção à Saúde e esta, enquanto ações, sobre a 

produção direta das ações de serviços e, portanto, sobre prestadores de serviços, 

que contêm as ações de Regulação do Acesso à Assistência. 

 

Regulação do acesso à assistência ou regulação assistencial  
 

Conjunto de relações e saberes, tecnologias e ações que intermedeiam a 

demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes. Para responder 

às diretrizes do SUS, deve-se viabilizar o acesso do usuário aos serviços de 

saúde de forma a  adequar-se à complexidade de seu problema e gama de 

tecnologias exigidas para uma resposta humana, oportuna, ordenada, eficiente e 

eficaz.  

 
Principais ações: 

• Regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar das 

urgências; 

• Controle dos leitos disponíveis e da agenda de consultas 

especializadas e de SADT’s; 

• Padronização das solicitações de internações, consultas, exames 

e terapias especializadas por meio de protocolos assistenciais; 

• Estabelecimento de referência entre unidade de saúde segundo 

fluxos e protocolos padronizados; 

• Organização de fluxos de referência especializada intermunicipal; 

• Controle e monitoração da utilização mais adequada aos níveis de 

complexidade; 

• Subsidio ao redimensionamento da oferta (diminuição ou 

expansão); 

• Implantação de complexos reguladores; 

 

A informatização do setor Saúde 

 

O setor tecnológico da saúde possui, no meu ponto de vista, algumas 

vertentes claras e distintas. 
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A primeira é o conhecimento aplicado na formação do médico. O médico 

hoje, para se formar, percorre um tempo médio de academia de, 

aproximadamente, 15 anos entre a graduação, residência e especialização. 

A segunda são os equipamentos utilizados no apoio diagnóstico dos 

pacientes atendidos e, por fim, a tecnologia administrativa com os controles, 

fichamentos/prontuários dos pacientes, além do planejamento em saúde, a partir 

dos dados tabulados e seus resultados estatísticos. 

Grande parte da informatização observada nos serviços de saúde tem 

atendido principalmente aos interesses administrativos (área de pessoal, material 

e serviços de manutenção), envolvendo controle contábil, financeiro, orçamentário 

e outros(Augusto, 2002). 

Pretende-se hoje, com os recursos da informática, que os profissionais da 

área de saúde possam novamente dedicar mais atenção ao paciente, deixando 

para os sistemas as atividades repetitivas e burocráticas da função. 

Como tem sido salientada pela Organização Mundial da Saúde - OMS, a 

informática em Saúde, especialmente para os países em desenvolvimento, não 

pode ser considerada como uma tecnologia isolada, mas como elemento 

fundamental no planejamento em saúde(BRASIL, 1988). 

Através do uso adequado da ferramenta que a informática e a telemática 

colocam à disposição do profissional da área de saúde, nos mais diversos níveis, 

desde o autocuidado até a atenção terciária, os países em desenvolvimento terão 

melhores condições de realizar um adequado planejamento da área da saúde, 

bem como maior facilidade na execução e supervisão dos programas e atividades 

desenvolvidas. 

Informática em Saúde pode ser definida, então, como a área do saber que 

trata das aplicações e usos das ferramentas de automação de processamento de 

dados e informações nos vários segmentos de atividades relacionadas à saúde 

do indivíduo e da coletividade. 

Historicamente, a consolidação da informática aplicada à saúde como um 

novo campo deu-se em áreas que se desenvolveram em épocas e velocidades 

distintas: 

1. as aplicações organizacionais, relacionadas à aspectos como 

administração de recursos e finanças das organizações de 

provimento de serviços de saúde; 
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2. as aplicações clínicas, relacionadas com os aspectos científicos e 

técnicos das Ciências da Saúde, tais como o uso do computador no 

processamento de sinais e imagens biológicas e no auxílio ao 

diagnóstico e terapia; 

3. as aplicações ditas sistêmicas, relacionadas com o gerenciamento da 

informação nos grandes sistemas de saúde (locais, regionais, 

nacionais, internacionais); vigilância epidemiológica, estatísticas da 

saúde, planejamento e execução de projetos de atenção primária, 

integração de informações nos mais diversos níveis de um sistema de 

saúde, entre outros; 

Este processo de informatização do setor de saúde ocorre de forma intra-

institucional e/ou extra-institucional, podendo ser descrito de forma didática em 

duas fases: 

 A primeira refere-se aos procedimentos próprios do atendimento ao 

paciente, além daqueles referentes à administração do serviço e que podem ter 

suas atividades separadas em três grupos: 

a) Clínicas – é a informatização das diversas atividades ligadas aos 

cuidados oferecidos diretamente aos pacientes, seja em hospital, 

ambulatório ou pronto-socorro. Corresponde à informatização dos 

diversos procedimentos do atendimento ao consultório, como a 

anamnese do paciente e posterior registro e prontuário; 

b) Técnico-gerenciais – é a informatização dos procedimentos e dados 

do atendimento referentes aos vários pacientes e aos profissionais 

envolvidos. Inclui a identificação dos pacientes, dados clínicos, e os 

dados referentes aos tipos de exames e tratamento administrados a 

todos os pacientes em um período de tempo, duração de 

atendimento e outros. 

c) Administrativas - que é a informatização da atividade-meio, de 

suporte ao atendimento. São os dados financeiros, o controle de 

materiais e medicamentos, patrimônio, manutenção, etc. 
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A segunda, definida como informatização extra-institucional, se dá na 

formatação de quadros sistêmicos gerenciais, que visa subsidiar a administração 

do próprio local, bem como a administração dos órgãos hierarquicamente 

superiores, tendo como objetivo, mostrar a demanda, a qualidade, enfim, a 

realidade da assistência em saúde de cada região. 

 

Informática Médica 
 

Diante deste manancial, a decisão médica seria o resultado da comparação 

da experiência médica adquirida com as informações derivadas de numerosos 

indicadores coletados e armazenados do registro médico. Funciona também 

como “feedback” na orientação do tratamento clínico - a partir de uma hipótese 

diagnóstica obtida da história clínica e dos auxílios diagnósticos, o médico tenta 

chegar a um resultado satisfatório e, caso não consiga, uma hipótese alternativa é 

trabalhada, gerando novos dados no registro médico que servirão de balizamento 

a um novo resultado terapêutico(Auler Júnior, 2004). 

Durante a última década, o termo “informática médica” tem sido 

crescentemente utilizado para descrever uma ampla variedade de disciplinas 

inter-relacionadas. Infelizmente, isto trouxe alguma confusão em relação à sua 

definição. Muitos utilizam o termo para descrever tudo o que diz respeito à 

computação médica e a qualquer disciplina relacionada. Entretanto, o campo de 

informática médica está, de fato, há mais de 30 anos em construção e tem seu 

enfoque mais na estrutura da informação médica e menos em seus aspectos 

técnicos(Ball, 1999; Edwards, 1997; Shortliffe, 2000).  

Em seu sentido mais exato, informática médica é a disciplina que investiga a 

estrutura e propriedades da informação médica. De acordo com esta visão, 

segundo Shortlife(2000), a informática médica é: 

o campo científico que trata do armazenamento, recuperação, e uso 

otimizado da informação biomédica, dados, e conhecimento para 

resolução rápida de problemas e tomada de decisões. 
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Notavelmente, esta definição não faz nenhuma menção a computadores ou 

tecnologia de informação. Ao contrário, prefere enfocar o tema “informação”, em 

lugar da ferramenta – o computador. A informática médica diz respeito à 

informação e como ela é capturada, usada e armazenada, e não ao equipamento 

que torna tudo isso possível. A distinção nem sempre é óbvia e, entendendo-se 

melhor o seu significado, percebe-se o quanto as relações e as propriedades de 

informação são importantes para a computação médica e o impacto que ela 

acarretará no futuro.  

 

Telemedicina 

 

Conceituar Telemedicina, por mais que pareça um conceito simples e 

comum, tem se tornado cada vez mais pauta de discussões acadêmicas, não 

tanto pelo conceito em si, mas, e principalmente, pela tentativa de classificação e 

aplicação das diferentes iniciativas existentes no mercado. Várias definições 

foram propostas por diferentes entidades e autores, com pontos de convergência, 

mas, muitas vezes, com amplitudes diferentes(Viegas, 1998; Wootton, 2006). 

Algumas das principais definições são: 

• Organização Mundial de Saúde – segundo a OMS, Telemedicina é “a 

oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em 

que a distância é um fator crítico. Tais serviços são providos por 

profissionais da área da saúde, usando tecnologias de informação e 

de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para 

diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças e a contínua 

educação de provedores de cuidados com a saúde, assim como para 

fins de pesquisas e avaliações. O objetivo primeiro é melhorar a 

saúde das pessoas e de suas comunidades”; 

• American Telemedicine Association – segundo a ATA, Telemedicina 

“é a utilização de informação médica transmitida de um local a outro 

através de meios de comunicação eletrônica, visando o cuidado com 

a saúde e a educação do paciente ou do provedor de cuidados com a 

saúde, com o propósito de melhorar o cuidado com o 

paciente”(Association); 
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• Descritores de Ciências da Saúde – segundo o DeCS, trata-se de 

“oferta dos serviços de saúde por telecomunicação remota. Inclui 

consulta interativa e serviços de diagnósticos”; 

• National Air and Space Agency – segundo a NASA, Telemedicina “é a 

integração de tecnologias de telecomunicações, de informação, de 

interface homem-máquina e de cuidados médicos com o propósito de 

melhorar os cuidados com a saúde em vôos espaciais”; 

• Telemedicine Information Exchange – de acordo com a TIE, 

Telemedicina “é a transferência eletrônica de dados médicos (por 

exemplo, imagens de alta resolução, sons, vídeos ao vivo e registros 

de pacientes), de um local a outro. Essa transferência de dados pode 

utilizar variadas tecnologias de comunicação, incluindo, mas não se 

limitando, a linhas telefônicas comuns, ISDN, T-1 total ou modular, 

ATM, Internet, intranets e satélites”. 

 

Estes conceitos são resultados do reflexo direto do uso do conceito por 

médicos, pesquisadores clínicos, entre outros profissionais, que a partir do 

avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação, passaram a apoiar os 

cuidados de saúde. 

Para definir e ilustrar o que é Telemedicina, tem sido comum as 

interpretações mais simples, como o uso do telefone pelos pacientes na consulta 

aos seus médicos, ou o processo de rádio-comunicação entre uma unidade móvel 

(ambulância) e a emergência do Hospital, em que a primeira informa sinais e 

sintomas dos pacientes de forma que, do outro lado, o profissional médico inicie 

um processo diagnóstico e a recomendação de tratamento(Wootton, 2006). 

No outro extremo, o discurso tem sido relacionado às inovações 

tecnológicas como a telecirurgia e robótica, usados em tratamento dos pacientes. 

De fato, a linha comum destes dois segmentos/discursos está que ambos usam 

Vídeo, Áudio, Transmissão de Dados, ou seja, sistemas e aplicações 

tecnológicas(Khouri, 2003). 
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Outro ponto de destaque é que a referência à distância permeia todas as 

definições. A definição da OMS contempla, principalmente, a oferta de serviços, 

ressaltando também a educação de provedores de saúde. Já a definição da ATA, 

além da oferta de serviços, inclui também a educação para o paciente. DeCs 

conceitua Telemedicina resumidamente, ao mesmo tempo em que destaca dois 

tipos de serviços. A definição da NASA alude, obviamente, à permanência do 

homem no espaço. Por fim, a definição da TIE enfatiza as tecnologias de 

comunicação que podem ser usadas na transferência de dados(Wootton, 2006). 

Há autores que atribuem à Telemedicina uma leitura mais restritiva, em que 

esta trata apenas da interatividade do médico-paciente em “teleconsultas”. Para 

estes autores, o conceito Telessaúde seria mais apropriado, visto que o mesmo é 

entendido como a principal integração dos sistemas de telecomunicações na 

prática e promoção da saúde, enquanto a Telemedicina está mais para os 

sistemas curativos com uso e apoio de diferentes instrumentos (fax, e-mail, 

celular, vídeo-conferência, etc.)(Maheu, 2000). 

Encontramos, também, diferentes derivações(Wootton, 2006), tendo o seu 

uso segmentado como teleradiologia, telecirurgia, telepatologia, telecare, 

telepediatria, teleoncologia, etc. 

Antes de apresentar a forma como empregaremos o conceito de 

Telemedicina neste trabalho, faz-se necessário destacar alguns conceitos 

complementares: 

• Telecomunicações é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, 

sons ou informações de qualquer natureza. 

• Comunicação é o processo pelo qual uma informação gerada em um 

ponto no espaço e no tempo chamado “fonte” é transferida a outro 

ponto no espaço e no tempo chamado “destino”. 

• Telecomunicação é uma forma de estender o alcance normal da 

comunicação (tele em grego significa "distância"), sendo que a 

palavra comunicação deriva do latim communicare, que significa 

"tornar comum", "partilhar", "conferenciar". Quando o destino da 

informação está próximo da fonte, a transmissão é direta e imediata, 

tal como se processa a conversação entre duas pessoas num mesmo 
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ambiente. Quando a distância entre elas aumenta, no entanto, o 

processo de comunicação direta se torna mais difícil. Há então a 

necessidade de um sistema de telecomunicação - um conjunto de 

meios e dispositivos que permita a fonte e destino se comunicarem a 

distância. 

 

Assim, para efeitos de entendimento do presente trabalho, adotaremos o 

conceito de Telemedicina como sendo: 

O uso de informações eletrônicas e tecnologias da comunicação, de 

forma a prover e suportar os cuidados em saúde, enquanto a distância 

separar o paciente do serviço médico. 

 

As questões que se colocam neste momento são: quais são os benefícios 

esperados e alcançados pela população com o surgimento da Telemedicina? 

Quanto e quais os sucessos conquistados? 

 

 

Definindo a necessidade dos serviços de Telemedicina 

 

Os benefícios esperados, ou melhor, as promessas endereçadas colocam 

que estas tecnologias selecionariam três principais problemas dos sistemas de 

saúde, independentemente da ação aplicada, como foco na busca de possível 

solução(Wootton, 2009).  

Estes problemas são: 

• Má distribuição dos recursos de saúde; 

• Acesso – os recursos de saúde estão com os acessos limitados à 

segmentos específicos da população, inclusive aquelas 

geograficamente isoladas ou do meio rural; 

• Riscos contínuos dos custos com os cuidados de saúde, sejam eles 

nos setores públicos e/ou privados; 
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Portanto, a Telemedicina vem para promover as soluções destas questões, 

com ações que vão desde: 

• Redução do tempo e custos de transporte; 

• Diminuir demanda dos hospitais; 

• Permitir o uso mais efetivo de recursos através da centralização de 

especialistas e da centralização da assistência; 

• Integração e cooperação entre pesquisadores e, 

• Aumentar a qualidade da assistência; 

Doolittle e Spaulding(Wootton, 2006) escreveram que, apesar de crescente o 

interesse pelo campo da Telemedicina, ainda existiam muitas incertezas sobre 

suas atividades e benefícios, isto porque muitas das iniciativas na área não se 

sustentaram após sua fase inicial de lançamento. 

Portanto, o objetivo final é garantir a aplicação e o uso das tecnologias de 

telecomunicação nos cuidados de saúde, combinando-as e integrando-as, seja de 

forma síncrona ou assíncrona, na melhoria das condições de saúde da 

população. 

E como é possível tentar responder ou medir estes resultados? A resposta 

poderia ser simples como a pergunta, entretanto, ela nos remete primeiro a 

lembrar que estamos na Era da Informação(Castells, 1999a) – que passou a 

designar não apenas o conjunto dos instrumentos técnicos disponíveis ou a 

capacidade de produzir, armazenar e distribuir dados, mas, e principalmente, o 

uso ‘político’ do resultado deste processo(Wootton, 2009). 

Não há dúvidas de que a Telemedicina tem um grande potencial de prover e 

promover a melhoria na qualidade dos serviços de saúde. Porém, ela envolve 

diferentes alternativas de custo-benefício na prestação dos serviços de saúde. 

Suas ações são aplicadas de diferentes formas e sob diferentes custos, 

considerando-se: educação em saúde para a população; promoção da atenção 

em todo o território, em especial em regiões rurais; oportunidade de empregos 

para técnicos rurais e indígenas, bem como paramédicos; disseminação do 

conhecimento e avanços da tecnologia; monitoração de áreas de população 

migratória de forma regular ou remota, sob demanda; monitoramento e 

acompanhamento dos indicadores de saúde de todo o território e etc(Darkins, 

2000). 
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A Telemedicina poderá apoiar o desenvolvimento de uma sociedade/país à 

medida que contribui – a partir das ações acima citadas - com a redução de 

custos de algumas atividades e/ou melhora no direcionamento dos investimentos. 

Hoje, encontramos em vários países “ganhos” com a Telemedicina a partir 

de algumas práticas isoladas(Jacklin, 2003; Moehr, 2006), como: 

• Redução da lista de espera – com orientação de médico especialista 

através de consulta via web e/ou teleconferência; segunda opinião 

com médicos especialistas, etc.; 

• Redução do número de viagens por conta da ação anterior, ou seja, o 

número de viagens em busca de recursos médicos e hospitalares 

pode ser reduzido com a orientação e triagem à distância; 

• Uma das reivindicações da universalização da atenção do 

atendimento em todo o território; 

• Treinamento e Educação – prover o treinamento de profissionais de 

saúde. Estudantes poderão assistir telecirurgias, aperfeiçoando sua 

técnica; etc. 

 

Diante deste cenário, entendemos que implementar metodologias de 

avaliação de viabilidade dos projetos e programas de Telemedicina tem um 

caráter fundamental, uma vez que, por exemplo, facilitaria o processo de tomada 

de decisão quanto à ampliação do seu uso, bem como , no caso das agências de 

fomento, assinar e patrocinar o seu desenvolvimento, seja ele de caráter público 

e/ou privado(Moraes, 2002; Salud, 2001). 
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Construindo o objeto de estudo – o Problema 

 

Portanto, como primeiro passo, tentando confirmar o objeto da pesquisa de 

doutorado, realizamos previamente o levantamento de artigos em bases de dados 

eletrônicos (SCIRUS, PubMed), buscando encontrar os registros sobre os 

benefícios e o impacto, propagados com o uso da Telemedicina(Medeiros, 2004). 

Ao efetuar a leitura dos artigos, encontramos trabalhos com a mesma 

preocupação que a nossa, realizados por Whitten(2002) e Jennett(2003).  

 

 
 

Whitten(2002) realizou revisão de artigos publicados que, de alguma forma, 

possuíam evidências dos resultados da intervenção e adoção da Telemedicina no 

custo-efetividade. Foram selecionados 612 artigos, sendo que destes, somente 55 

apresentavam dados (tabela 1) sobre custo/benefício da Telemedicina.  Os 

autores adotaram os seguintes critérios para identificar a presença ou ausência 

de custo-efetividade nos estudos analisados:  

• declaração de análise do custo-efetividade, ou perspectivas de 

análises;  

• instrumentos de comparação apropriados;  

• a qualidade da evidência médica comprovada no uso da ferramenta 

de Telemedicina;  

• avaliação de análises marginal de sensibilidade dos resultados.  

  

Resultados apurados Total %
Financeiros 20 36
Financeiro e tempo (produtividade) 11 20
Alcançado dentro de certos limites; 9 16
Não foi possível determinar custo-efetividade 7 13
Não gerou resultados positivos 4 7
Outros 4 7
Tabela 1 - Resultados retirados dos 55 artigos examinados sobre custo-
efetividade em telemedicina
Fonte: Systematic review of cost effectiveness studies of telemedicine interventions; Jun/02 [2]
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Apesar de encontrarem resultados que indicassem a presença positiva na 

relação custo-benefício auferida pela Telemedicina (tabela 1), a conclusão – 

àquela época - foi de que as evidências não eram tão boas, visto que havia 

presença de variáveis subjetivas (qualitativas) relacionadas aos ganhos.  

Jennett(2003) realizou levantamento semelhante em 4.646 artigos, citando o 

termo Telessaúde e outros compreendendo indicadores sócio-econômicos. Os 

artigos selecionados foram classificados pelos autores (tabela 2) à medida que os 

mesmos encontravam evidências que indicassem resultados com benefícios 

sócio-econômicos.  

 

 

 

Diferentemente do grupo de Whitten(Whitten, 2002), os autores tiveram mais 

sucesso com os resultados encontrados. É preciso ressaltar que a pesquisa 

realizada por Jannet (Jannett, 2003) considerou o sistema de saúde do Canadá, 

enquanto a de Whitten(Whitten, 2002) foi realizada simultaneamente nos Estados 

Unidos e na Inglaterra. 

  

Áreas beneficiadas Total %
Estudos relatados com "boas" evidências 137 100
- Acesso 24 7,5
- Custo efetividade; Redução utilização; 41 29,9
- Educação 10 7,3
- Suporte 10 7,3
- Aceitação e Satisfação 6 4,4
- Resultados saúde 16 11,7
- Isolamento Social 4 2,9
- Qualidade da atenção 15 10,9
- Qualidade de vida 11 8
Tabela 2 - Áreas beneficiadas pela Telesaúde

Fonte: Releitura dos dados dispostos no artigo: The socio-economic impact of telehealth:
a systematic review; Set/03



32 

 

 

Avaliação de programas de saúde 

 

A avaliação é um conjunto de ações que permitem emitir um juízo de valor 

sobre algo que está acontecendo (sendo observado) a partir de um paradigma 

(optimum, desejável, preceito legal, etc.)(Jacklin, 2003; Silva, 1994; Thomaz, 

2001). Avaliar consiste em atribuir um valor ao encontrado a partir do esperado, 

uma medida de aprovação ou desaprovação. Assim, a avaliação pode se 

constituir em uma ferramenta para se fazer fiscalização, controle, auditoria, 

planejamento e re-planejamento, melhorar desempenhos e qualidades, etc. 

A avaliação de programas de saúde consiste em esforços sistemáticos para 

determinar o valor dos serviços oferecidos à população com finalidade social. Tal 

valor pode ser definido pela consecução dos objetivos finais ou intermediários, 

como: custo dos serviços; a satisfação pelo serviço; a eficácia do serviço ou pela 

combinação de uma ou mais dessas variáveis(Prade, 2004). 

As avaliações foram praticadas pioneiramente pelos americanos, que 

buscavam entender o impacto produzido pelos programas de saúde, no sentido 

de verificar se eram pertinentes e se atingiram os resultados esperados. 

Podemos ainda considerar a avaliação por: 

• Desempenho é uma avaliação que pode ser colocada na informação 

de resultados da prestação de serviços e da produção, a qual permite 

comparar a relação entre o desempenho atingido e as metas, 

padrões, resultados do passado ou com outros serviços e produções, 

ou ainda, para diagnosticar o desempenho inicial; 

• Avaliar tecnologia sanitária permite, segundo a OPAS, apresentar 

informações sobre as alternativas de atenção aos pacientes, aos 

prestadores da assistência e outros, e também a proporcionar 

elementos que orientam a tomar decisões relacionadas com a 

cobertura e alocação de recursos. 

No entanto, o objetivo fundamental da avaliação tecnológica em saúde é 

prover informações confiáveis aos planejadores, auxiliando na formulação de 

políticas da saúde, e... complementam que a análise de evidências cientificas é 

um meio utilizado para avaliar diferentes modalidades de tecnologias(Hartz, 

2005). 
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Na análise de Hartz(Hartz, 2005), diferentes momentos do programa de 

saúde são analisados, suscitando: 

• análise estratégica – que é uma análise de pertinência da 

intervenção, ou seja, analisa a adequação estratégica entre a 

intervenção e a situação, problema que lhe deu origem; 

• análise da intervenção – relação entre objetivos da intervenção e os 

meios empregados; 

• análise da produtividade – avalia o modo como os recursos são 

usados para produzir serviços; 

• análise dos efeitos – consiste em avaliar a influência dos serviços 

sobre os estados de saúde. Mede a eficiência em relacionar a análise 

dos recursos empregados com os efeitos obtidos.  

 

Tendo estas interpretações, para nós o próximo conceito importante é o 

conceito de impacto, que tem sido usado frequentemente com o mesmo sentido 

dado à “efetividade”, ou seja, relacionado ao efeito de intervenções em sistemas 

reais e não a situações experimentais da pesquisa. Contudo, o conceito de 

impacto tem sido também usado para designar o efeito de uma intervenção em 

relação a grandes grupos populacionais ou em grandes intervalos de tempo. 

Exemplificando, seria necessário que determinada tecnologia fosse eficaz em 

ensaios experimentais, para que, ao ser utilizada em sistemas operacionais, 

possa ser efetiva, e se associada a uma cobertura elevada durante determinado 

período, tenha a possibilidade de causar impacto sobre o nível de saúde de uma 

população com redução da morbidade. 

O modelo teórico de um programa deve explicitar como o programa 

idealmente funciona(Hartz, 2005), que argumentações teóricas dão suporte à 

hipótese apresentada e que hipóteses alternativas (rivais) serão afastadas. É 

necessário mostrar consciência da complexidade da situação e compreensão de 

outros fatores que jogam papel importante na produção dos resultados 

(esperados e não esperados), indicando as evidências que serão buscadas para 

demonstrar que o programa em questão promoveu uma significante contribuição 

para os mesmos(Finch, 2003). 
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Finalmente, é importante salientar que a elaboração de um modelo 

teórico/lógico deve ser convincente, apresentando plausibilidade das associações 

estabelecidas. Isto significa, necessariamente, que sua construção não despreza 

o acúmulo produzido pelas experiências e conhecimentos prévios, e que as 

possibilidades colocadas pelo processo de investigação, orientadas pela teoria, 

podem contribuir significativamente para a redução das incertezas sobre o 

impacto atribuível ao programa, bem como uma razoável estimativa desse 

impacto. 

 

 

Avaliação de projetos de Telemedicina 
 

Em pesquisa bibliográfica, encontramos as mais diferentes literaturas (Finch, 

2003) (Kemm, 2004) (Medeiros, 2003) (Prade, 2004) (Brender, 2006) (Jacklin, 

2003) (Salud, 2001) dedicadas ao tema avaliação. Para este trabalho, 

destacaremos, inicialmente, três delas, que tratam exclusivamente deste tema – 

avaliação de custo-benefício dos projetos de Telemedicina. A primeira é resultado 

do encontro do grupo de estudos de telecomunicações da Internacional 

Telecommunication Union – ITU - órgão não-governamental com sede na Suíça. 

Este órgão – ITU - surge como conclusão do 1º Simpósio Mundial de 

Telemedicina em 1997, em que os países desenvolvidos poderiam facilitar a 

introdução e disseminação da Telemedicina a partir da seleção de projetos 

pilotos. Para isto, seria composto um grupo de especialistas que teriam que 

formular um protocolo para a avaliação de projetos de Telemedicina, através de 

uma força-tarefa multidisciplinar. 

Esta força-tarefa elaborou um longo questionário com as necessidades a 

serem avaliadas, como por exemplo: 

a) Se os programas de saúde – dos países desenvolvidos - possuem 

termos adequados, considerando as tecnologias de comunicação e 

informação (information and communication technologies – ICT’s); 

b) Quais são as principais pressões que sofre o setor de saúde, desde 

problemas de alimentação da população, para que possam - se 

necessário - endereçar as soluções no âmbito nacional e regional; 

c) Como estão distribuídos (qualitativamente) os recursos em saúde?; 
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a. Número, tipo e qualidade da infra-estrutura (incluindo farmácias 

e laboratórios) e equipamentos médicos; 

b. Todas as categorias de profissionais de saúde; 

c. Todas as categorias e profissionais de treinamento de saúde; 

d. Área coberta pela assistência fixa e móvel; 

d) Como estão distribuídas as redes de comunicação e informação; 

Avaliar a rede existente e planejada de: 

a. estradas e sistemas de transportes; 

b. infra-estrutura de telecomunicações; 

c. rádio e televisão (inclusive cabo e satélite); 

d. usos correntes de ICT em saúde existentes; 

e. etc. 

Como resultado deste levantamento, e, de forma complementar, avaliaram e 

classificaram os benefícios da Telemedicina em: 

• Benefícios diretos (tangíveis/intangíveis) – aqueles cujos valores são 

percebidos como: redução de despesas de viagens dos especialistas 

e dos pacientes; redução do tempo médio de tratamento e internação 

hospitalar; redução das terapias e tratamentos; etc. Há também os 

benefícios intangíveis, como: oportunidade de segunda opinião com 

especialistas, redução das despesas dos acompanhantes familiares, 

treinamento e oportunidades de aprendizado, etc.; 

• Benefícios indiretos – em função dos envolvimentos de diferentes 

setores no processo, como a indústria, com provimento de 

equipamentos médico-hospitalares; provedores de serviços de 

telecomunicações; descentralização e distribuição da assistência; 

entre outros. 

Diante destes resultados, estabeleceram-se critérios para selecionar os 

projetos de Telemedicina que deveriam ser desenvolvidos em regime piloto (de 

abrangência restrita). Isto é, as melhores iniciativas em função destes resultados 

contariam com o apoio financeiro da ITU(Union, 2002). 
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As seleções dos projetos deveriam atender aos seguintes critérios: 

Atenção (Cuidados) em Saúde 

� Que tipo/categoria de pacientes e sintomas serão contemplados com 

a solução; 

� Quais as especialidades necessárias; 

� Quais os protocolos de cuidados de saúde existentes ou modificados; 

� Qual a evolução das soluções que obtiveram sucesso; 

Gerenciamento 

� Se estão previstas as necessidades de suporte operacional; 

� A composição dos especialistas administrativos para gestão; 

� Treinamento dos técnicos que irão operar o processo de 

Telemedicina; 

� Técnicos necessários; 

Tecnologia 

� Previsão dos equipamentos mínimos necessários à realização do 

projeto; 

� Técnicos especializados nas aplicações de telecomunicações; 

� Tipos de treinamento previstos e necessários; 

 

A segunda literatura, quase que de forma simultânea, surgiu no G8 – Grupo 

dos 8 países mais desenvolvidos, em particular no SubProjeto 4 (SP4), que trata 

do tema Saúde Global. 

Em 1998, por definição do G8, o SP4 deveria realizar estudos para avaliar e 

facilitar a disseminação e implementação da Telemedicina em rede mundial. Por 

conta desta demanda, foi formado um grupo de especialistas de diferentes 

países, cujo projeto foi intitulado IMPACT – Internacional Multipoint Project of 

Advanced Communication in Telemedicine. Este grupo deveria realizar estudos 

multicêntricos (Quadro 1), envolvendo a academia e o setor privado, objetivando 

avaliar e responder os benefícios da Telemedicina. 
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Fórum Tema Data Local 

1º Interoperabilidade em Telemedicina Mai/1998 Canadá 

2º O impacto da Telemedicina no 

Gerenciamento dos Cuidados de 

Saúde 

Nov/1998 Alemanha 

3º Avaliação do Custo efetividade em 

Telemedicina 

Fev/1999 Austrália 

4º Padrões de Qualidade Técnica e 

Clinica em Telemedicina 

Abr/1999 EUA 

5º Aspectos Médico legal Nacional e 

Internacional em Telemedicina 

Out/1999 Inglaterra 

Quadro 1 – Reuniões do Subprojeto 4, para avaliar benefícios em Telemedicina 

Fonte: Interpretação livre do Table 2: Program for G8 GHAP SP-4 Forums; 

 

O resultado, de forma geral, demonstrou os avanços com diferentes 

soluções, transpondo as diferentes barreiras de entrada, como o desenvolvimento 

de infra-estrutura, padronização, busca de soluções estáveis, adoção de políticas 

para problemas médico-legais e, apesar de todas as coletas e relatos, concluíram 

que não poderiam ser traduzidos numa recomendação generalizada pelo 

G8(Union, 2002). 

O resultado do trabalho registrado por Nerlich(Nerlich, 1999) em relatórios e 

publicado no The Impact of Telemedicine on Health Care Management, apresenta 

estudos de casos, como forma de ilustrar os achados e as melhores práticas 

registradas. 

Os autores destacam que todos os casos estudados foram a partir de 

projetos pilotos. Para eles, ainda que um dos papéis do projeto piloto seja a 

introdução de inovações nas organizações, por conseguinte, também sugerem 

que suas soluções nem sempre são projetadas para se tornarem permanentes, 

por inúmeras razões. Por exemplo: 
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1. os projetos pilotos nem sempre respondem às necessidades 

identificadas, ou seja, as necessidades em saúde deveriam ser 

identificadas e documentadas, de forma a facilitar a busca de 

soluções tecnológicas apropriadas; 

2. o potencial de adoção da solução imaginada, em geral, depende de 

condições futuras tecnológicas, ou seja, depende de um conjunto de 

circunstâncias observadas, tanto no entendimento como na 

experiência sobre a solução potencial; 

3. a implementação tecnológica pressupõe uma certa previsibilidade de 

mudanças, mas com pouca experiência para determiná-las; Em 

geral, elas também podem falhar, devido ao curto tempo de vida 

dentro da organização experimentada, visto que em geral, é 

apresentado e testado apenas um método de fazer, uma única 

tecnologia ou um único sistema; 

4. e, por fim, tem-se o conceito de Telemedicina como a solução do 

tratamento em saúde, quando esta é apenas mais uma ferramenta 

de informação e comunicação, que não pode ser considerada de 

forma apartada das atividades/ações em saúde, como diagnóstico e 

terapias. 

Por conta deste e outros relatos, entendem que é necessário implementar 

novas e contínuas avaliações sobre os projetos e soluções implantadas nas mais 

diferentes regiões. 

E, por fim, nosso terceiro destaque fica para Bases metodológicas, para 

avaliar a viabilidade e o impacto de projetos de Telemedicina, que foram 

desenvolvidos com o patrocínio da Organização Pan-Americana de Saúde – 

OPAS - braço da Organização Mundial de Saúde voltado para os países em 

desenvolvimento no continente americano (Sul e Central)(Salud, 2001). 
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A preocupação inicial deste documento fundamenta-se no ponto de as 

principais causas de fracasso de numerosos projetos de Telemedicina (Brender, 

2006; Jacklin, 2003; Jannett, 2003; Kemm, 2004; Moehr, 2006)se deverem ao fato 

de que estes estavam centrados na tecnologia desenvolvida e não nas 

necessidades concretas de saúde da população atendida, também destacado 

pelo SP4. Portanto, o planejamento, desenvolvimento e avaliação dos projetos de 

Telemedicina deverão contemplar cinco componentes, a saber: 

• Pertinência – que esteja assegurado às necessidades e prioridades 

dos beneficiários do mesmo; 

• Efetividade – garantindo a pertinência, se o mesmo foi bem 

desenvolvido – foi bem feito; 

• Eficiência – é a análise dos resultados em relação ao esforço 

despendido e com custos razoáveis; 

• Utilidade – estudo dos efeitos que o projeto produziu – positivos ou 

negativos, na população afetada, em função das mudanças advindas 

da Telemedicina; 

• Sustentabilidade – estudo dos resultados e sua continuidade a médio 

e longo prazo do projeto; 

Com didática semelhante ao ITU (Quadro 2), a metodologia apresentada 

pela OPAS nos parece, num primeiro instante, mais indicada à avaliação dos 

projetos brasileiros, visto que procuram a aceitação do projeto por quatro 

coletivos: os pacientes, os profissionais de saúde, a gerência da rede de saúde 

local e as autoridades sanitárias nacionais, além do olhar qualitativo sobre o tema, 

como garantias de sucesso. Entretanto, nos dois casos, ITU e OPAS partem da 

premissa da análise prévia dos projetos, ou seja, antes da implantação. 

Esta avaliação prévia, segundo Martinez (Salud, 2001), servirá como 

instrumento de acompanhamento e controle das diversas etapas de 

desenvolvimento do projeto. 
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Quadro 2 – Releitura do quadro impacto do processo clínico 

Fonte: Bases metodológicos para evaluar la viabilidad y el impacto de proyetos de Telemedicina, 

Madri - Espanha, Universidade Carlos III de Madrid, 2004. 
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A necessidade de avaliação  

 

Embora a avaliação de novas tecnologias seja freqüentemente demorada e 

cara, há inúmeros motivos para examinar criticamente programas de 

Telemedicina. Gostaria de destacar o fato de que os cuidados com saúde 

possuem recursos limitados, e os dados sobre estes gastos são necessários para 

comparar o valor relativo dos programas e sistemas de Telemedicina contra os 

programas médicos alternativos e/ou tradicionais(Bittar, 2006; BRASIL, 2004; 

Brender, 2006; Darkins, 2000; Demo, 2002; Finch, 2003; Hartz, 2005; Kemm, 

2004; Medeiros, 2003; Novaes; Salud, 2001). 

Além disso, a avaliação pode ser utilizada como um documento funcional 

para determinar a utilidade da Telemedicina como uma ferramenta de diagnóstico 

e clínica. Pode ajudar a decidir se a consulta é equivalente à distância, melhor do 

que, ou pior do que com a presença da pessoa no consultório. 

A avaliação também pode fornecer pistas importantes sobre o motivo por 

que um programa de Telemedicina tem sucesso ou insucesso, e como ela poderia 

ser mais eficiente, isto porque a introdução de aplicações de Telemedicina, muitas 

vezes, resulta em alterações substanciais aos cuidados de saúde prática. A 

natureza de cada um dos projetos de Telemedicina irá variar e cada caso terá de 

ser considerado em detalhe, por isto o uso de estudo de caso na nossa 

investigação. 

Os investimentos em Telemedicina deverão ser acompanhados por 

mudanças nos padrões de cuidados de saúde - em qualidade do serviço, tempo e 

disponibilidade - não podendo estas mudanças terem apenas consequência na 

mudança da saúde e satisfação do paciente.  

A literatura indica que estudos de avaliação de Telemedicina ainda são 

escassos. Porém, os principais argumentos sobre o porque avaliar estão 

associados ao fato de envolverem investimentos significativos, mas as decisões 

sobre estes, muitas vezes, não são informadas por dados e recomendações das 

avaliações(Brender, 2006; Crisp, 2007; Moehr, 2006; Salud, 2001; Union, 2002; 

Wootton, 2009). 
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Portanto, a avaliação deve ser orientada para o processo de cuidados de 

saúde (via gestão clínica). O fluxo de informações, o preço do tempo utilizado em 

viagens, tempo de espera para consulta, e custos com viagens, são importantes 

referências de análise, porém não de identificação do processo saúde-

doença[99]. Embora estes princípios orientadores sejam úteis, os sistemas de 

Telemedicina variam consideravelmente na sua complexidade e, por conseguinte, 

em sua natureza, ou seja, podendo afetar o alcance da avaliação.  

Lembramos, ainda, que as aplicações de Telemedicina, em sua maioria, são 

novas, e é preciso tomar cuidado com os aspectos legais e éticos relacionados ao 

atendimento dos pacientes. Estas questões devem ser discutidas e aceitas pelos 

comitês de ética das organizações (por vezes mesmo a nível nacional), antes de 

serem colocadas em operação. Confidencialidade e segurança da informação são 

preocupações comuns. 

Em sistemas de saúde, há alto potencial das informações caírem em mãos 

entranhas e, em Telemedicina, a atenção deve ser redobrada, em função das 

grandes quantidades de informações que são trafegadas pelas redes de 

tecnologia da informação. Segurança e privacidade são questões que devem ser 

consideradas no planejamento e avaliação das aplicações da Telemedicina. 

 

 

Paradoxo da Produtividade em Tecnologia 
 

Como argumento complementar e justificativa da escolha do tema/objeto, há 

uma discussão significativa promovida por Wainer(Ruben, 2003) referente ao 

“Paradoxo da produtividade” em Tecnologia da Informação. 
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Ele relata, em seu trabalho, que o fenômeno da informática tem 40 anos, e 

que só nos Estados Unidos de 1960 a 1998, segundo o departamento de 

comércio americano, os investimentos em computadores foram de 500 bilhões de 

dólares. Com este crescimento, o esperado – naturalmente - seria um aumento de 

produtividade nas empresas, porém, não foi bem assim que ocorreu. 

Antes de exemplificar, é necessário deixar evidenciado que Wainer (Jacklin, 

2003) entende que “produtividade é uma medida de eficiência na conversão de 

recursos e bens econômicos, isto é, a relação entre o que é produzido (bens e/ou 

serviços) e recursos que são usados para produzi-los”. 

Para exemplificar de forma simples sua tese, ele destaca, no nível das 

tarefas individuais, a edição de texto no computador contra uma máquina de 

escrever, principalmente no que se refere à correção de erros, afirmando que 

“qualquer editor de texto permite que se corrija apenas a palavra que está errada, 

em vez de ter-se que redigitar toda a página no caso da máquina de 

escrever(Ruben, 2003)”. Isto poderia levar há uma dedução óbvia de que se 

produziriam textos mais rápidos quando realizados em computadores. Porém, não 

é tão verdadeira assim esta premissa. A inabilidade de “comprovar” este aumento 

de produtividade, em particular com relação à informática, é um dos temas/itens 

estudados sobre o paradoxo da produtividade. 

O autor destaca ainda, de forma complementar, que: 

Existem duas razões pelas quais a produtividade é uma medida de extrema 

importância. A primeira é que, na economia clássica, o aumento da 

produtividade é um dos limites para o crescimento real da economia. A idéia é 

a seguinte: a economia de uma nação está limitada apenas pela capacidade 

de produzir, isto é, quem produz mais tem uma economia maior. Então, o 

aumento da economia se dá por duas razões: 1) ou mais trabalhadores 

entraram no sistema produtivo e, portanto, estes trabalhadores extras 

produzem mais e, como consequencia, a economia cresceu; 2) ou a 

produtividade dos trabalhadores aumentou, isto é, os mesmos trabalhadores 

agora produzem mais e, portanto, de novo a economia cresceu. Assim, no 

caso clássico, o crescimento da economia é a soma do aumento de 

produtividade com o aumento (proporcional) da força de trabalho: se a 

produtividade aumentou 2% e a força de trabalho outro 1%, a economia, 

então, pode crescer 3%. 
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Além disso, aumento de produtividade é classicamente a única forma de 

tornar um bem ou serviço mais acessível: o aumento da força de trabalho 

aumenta a produção de um bem, mas o custo “mínimo” deste bem não 

diminui com o aumento do número de trabalhadores que o produzem. Apenas 

o aumento de produtividade na produção do bem causaria uma diminuição no 

custo da produção do bem e o tornaria mais acessível. (....) A segunda e, 

talvez, mais importante razão para se falar em produtividade é que esta é a 

medida pela qual se deve julgar, comparar e avaliar tecnologias. O principal 

objetivo (do ponto de vista clássico) em desenvolver ou comparar uma 

tecnologia é o aumento de produtividade. 

 

É claro que a economia real é mais complexa que isto, mas de certo modo, 

tanto o crescimento da força de trabalho como o aumento da produtividade são, 

talvez, os fatores básicos de um crescimento real e prolongado da economia. 

Segundo levantamento realizado(Ruben, 2003) pelo departamento de 

comércio americano, os serviços de saúde estão entre os 20 setores que mais 

consomem TI nos EUA. Portanto, é importante identificar se o paradoxo também 

está presente neste setor.  Ainda em seus achados, o setor consumidor de TI 

corresponde a 48,2% do PIB privado dos EUA, onde os produtores de bens 

correspondem a 5% e os de serviços a 23,2%. 

Os setores que mais compram tecnologia da informação são setores de 

serviços, e, na sua maioria, não perceberam ganhos de produtividade significativa 

quando comparados com setores que não são grandes compradores de TI, como 

pode ser observado no quadro abaixo: 
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Setores 1960-1973 1973-1987 1987-1997 

Total Setor Privado 2,5 0,9 1,1 

Agricultura 3,9 3,8 2,2 

Mineração 3,6 3,8 2,2 

Construção -2,1 -0,7 -0,1 

Serviços 2,2 0,4 0,7 

   Transportes 3,2 0,9 0,8 

   Comunicações 5,0 3,9 0,8 

   Finanças 1,3 0,5 1,6 

   Seguradores (carriers) 1,9 -0,1 4,6 

   Seguradoras (agentes) 0,2 -0,8 -0,3 

   Serviços de Negócios -0,2 -0,4 - 

   Serviços de Saúde 0,6 -1,5 -2,2 

   Serviços Educacionais - -0,5 -0,9 

Quadro 3 – Ganhos produtividade médios anuais por setores; in O paradoxo da 

produtividade(Ruben, 2003) 

 

Diante destes fatos, a primeira pergunta que se coloca é  se o paradoxo é 

real ou não, e como seria possível explicá-lo? Se o senso comum nos diz que os 

computadores ajudam nas nossas atividades, onde estão os ganhos de 

produtividade? Estão sendo perdidos para que não sejam notados nos níveis 

macroeconômicos e mesmo de empresas individuais? 

Resumindo, as evidências macroeconômicas parecem unanimemente 

apontar que a tecnologia da informação não (ou ainda não) trouxe benefícios em 

termos de ganhos de produtividade. As evidências estudadas por Wainer(Ruben, 

2003) são contraditórias: se de um lado parecem apontar que investimentos em TI 

trazem ganhos de produtividade, por outro parecem indicar que não há relação 

entre investimentos em TI e aumento de produtividade. 
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Se o paradoxo da produtividade contém alguma lição, esta é que na área da 

tecnologia de informação, intuição e bom senso têm muito pouco valor. É 

preciso mais pesquisas para verificar se TI traz ou não ganhos de 

produtividade e, principalmente, quais são as razões para uma possível perda 

de produtividade(Ruben, 2003). 

 

Portanto, considerando-se os achados da pesquisa inicial, , nos parece 

pertinente – enquanto objeto de pesquisa - conhecer e determinar os benefícios 

produzidos com Telemedicina. Assim, entendemos que, para determinar este 

benefício, é fundamental avaliar os projetos conhecidos e existentes. 

Esta decisão se valida nas fortes evidências sobre a determinação social da 

saúde que indicam, em geral, um gradiente, no qual as pessoas em pior condição 

social apresentam piores condições de saúde comparativamente às pessoas em 

melhor condição social. O nosso desafio é conseguir soluções para o equilíbrio 

desta relação. Tenho absoluta certeza de que a Telemedicina é uma ferramenta 

importante para a solução. Porém, ela deve ser conjugada às demais. 
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Capítulo 2 - Objetivo da pesquisa 
 

 

Entendemos que avaliar projetos de Telemedicina é uma prática saudável e, 

conseqüentemente, contribui para a melhoria do sistema de saúde como um todo. 

Portanto, o objetivo geral é conhecer e descrever o contexto dos projetos de 

Telemedicina existentes e divulgados em 2004 e, os desdobramentos destes para 

as comunidades onde foram implantados. 

Neste trabalho, em seus objetivos específicos, utilizaremos a referência 

metodológica sugerida pela OPAS (Salud, 2001) para avaliação de projetos de 

Telemedicina e,  procuraremos constatar: 

1) Impacto no Acesso (Equidade) – verificar se os projetos implantados 

promoveram e/ou facilitaram o acesso aos serviços de saúde; 

2) Impacto econômico – analisar o custo-oportunidade, ou seja, se o 

custo que se pagou/investiu gerou o benefício esperado/desejado; 

3) Impacto da Aceitação – se os usuários e profissionais de saúde 

envolvidos com o projeto estão satisfeitos com a solução; 
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Capítulo 3 - Metodologia 
 

Metodologia (Material e Método)  
 

Uma pesquisa científica, capaz de oferecer um conhecimento novo, precisa 

preencher alguns requisitos, como (Eco, 1991; Selltz, 1987):  

• A existência de uma pergunta que se deseja responder {traduzindo os 

objetivos da pesquisa}; 

• A elaboração de um conjunto de passos que permitam obter a 

informação necessária para respondê-la; e 

• A indicação do grau de confiabilidade da resposta obtida. 

Ela pode ainda ser dividida em quatro amplos agrupamentos (Selltz, 1987):  

• Familiarizar-se com o fenômeno ou conseguir nova compreensão 

deste, frequentemente para poder formular um problema mais preciso 

de pesquisa ou criar novas hipóteses; 

• Apresentar precisamente as características de uma situação, um 

grupo ou um indivíduo específico (com ou sem hipóteses específicas 

iniciais a respeito da natureza de tais características); 

• Verificar a frequência com que algo ocorre ou com que está ligado a 

alguma outra ocorrência (geralmente, mas não sempre, uma hipótese 

inicial específica); e 

• Verificar uma hipótese de relação causal entre variáveis. 

 

Os estudos pertencentes ao primeiro grupo são geralmente denominados 

formuladores ou exploratórios e referem-se à descoberta de idéias e intuições. 

Nos estudos que possuem o segundo e o terceiro objetivos mencionados, a 

exatidão é considerada fundamental. Tais estudos são denominados descritivos. 

Finalmente, aqueles que verificam hipóteses causais exigem processos passíveis 

de inferências a respeito da causalidade, tais como experimentos.  

Na prática, esses diferentes tipos de estudo nem sempre são nitidamente 

separáveis, podendo uma pesquisa conter elementos de uma ou mais das 
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funções descritas, como características de diferentes tipos de estudo. Em 

qualquer estudo isolado, no entanto, geralmente é acentuada apenas uma dessas 

funções, podendo-se inferir que ela se classifica na categoria correspondente à 

sua principal função.  

Para facilitar o uso destas diferentes técnicas, utilizaremos a abordagem de 

Estudo de casos. Nesta tese, em particular, iremos utilizar o estudo de caso como 

método de investigação (exploração e descrição) e apresentação dos resultados, 

visto que o mesmo é caracterizado por uma análise longitudinal do objeto, ou 

seja, consiste num aprofundamento da pesquisa, procurando descrever o maior 

número de eventos. 

Assim, o presente estudo será fundamentalmente baseado em estudo de 

caso, embora apresente algumas características de estudo exploratório e 

documental, dada a inexistência de uma massa crítica de informações sobre o 

assunto.  

 

Pesquisa Qualitativa e Quantitativa 

 

No caso de pesquisa exploratória, contaremos com abordagem qualitativa e 

quantitativa. Num estudo quantitativo, o pesquisador conduz seu trabalho a partir 

de um plano estabelecido a priori, com hipóteses claramente especificadas e 

variáveis operacionalmente definidas, o qual, neste caso, entendemos que o 

documento da OPAS (Salud, 2001) atenderá. Este tipo de abordagem preocupa-

se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados, e busca a “precisão”, 

evitando distorções na etapa de análise e interpretação dos dados, garantindo, 

assim, uma margem de segurança às inferências obtidas(Lefèvre, 1999; Minayo, 

1994; Selltz, 1987).  
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De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir 

os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 

dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à 

medida que o estudo se desenvolve, e inclui a obtenção de dados descritivos 

sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 

estudo(Lefèvre, 1999)  

Métodos qualitativos permitem ao pesquisador o estudo de determinadas 

questões em profundidade e detalhe. A abordagem do estudo de campo sem a 

comparação com categorias preestabelecidas de análises contribui para a 

profundidade, abertura e detalhamento da investigação.  

Minayo (Minayo, 1994) esclarece, ainda, que a abordagem qualitativa busca 

entender as múltiplas inter-relações entre dimensões que emergem dos dados, 

sem fazer suposições anteriores ou especificar hipóteses, sobre o relacionamento 

linear ou correlativo entre variáveis operacionalizadas e estritamente definidas.  

Entretanto, uma vez que os métodos qualitativos e quantitativos envolvem 

diferentes forças e fraquezas, eles são estratégias de pesquisa alternativas, mas 

não mutuamente excludentes. Assim, é possível a coleta tanto de dados 

qualitativos quanto de dados quantitativos num mesmo estudo.  

Os autores lembram, ainda, que em uma pesquisa qualitativa, as entrevistas 

e observações são as fontes mais comuns de dados, sendo que a validade e 

confiabilidade destes dependem muito da habilidade metodológica, sensibilidade 

e integridade do pesquisador.  

Não é demais enfatizar que a primeira fase da pesquisa se deu em caráter 

exploratório – com instrumentos pouco sistematizados, contamos com a revisão 

da literatura e, de forma complementar, com o levantamento etnográfico - uma 

pesquisa participante, com a utilização de instrumentos de coleta e análise de 

dados.  

 

  



51 

 

 

Etnografia 

 

Iremos usar da ciência e aprendizado etnografico, enquanto metodologia de 

pesquisa, para observar as interações humanas e atividades sociais dos povos 

em seus contextos sócio-culturais. Isto é possível por que o local de trabalho do 

etnógrafo se dá no próprio campo, objeto a ser estudado(Laplantine, 2004).  

Enquanto metodologia de pesquisa, pressupõe as seguintes etapas básicas 

(instrumentos):  

• Preparação 

o Procurar conhecer e compreender as políticas da organização 

estudada, a cultura do trabalho, etc.; 

o Familiarizar-se com o sistema e com as histórias do grupo 

estudado; 

o Ajustar os objetivos iniciais da pesquisa e preparar algumas 

perguntas mais focadas; e, 

o Principalmente obter autorização do grupo a ser 

estudado/observado. 

• Estudo de Campo 

o Estabelecer contato com o gerente/chefe e os usuários; 

o Observar e entrevistar usuários em local de trabalho, coletar 

dados quali-quantitativos, subjetivos e objetivos; 

o Seguir todas as ligações existentes entre os entrevistados; e, 

o Registrar todas as visitas e entrevistas. 

• Análise 

o Representar as ideias e os conceitos das atividades, das falas 

colhidas e dos diálogos entre as pessoas; 

o Compilar os dados coletados e quantificá-los, para realizações 

estatísticas; 

o Reduzir e interpretar os dados. 
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• Relatório 

o Considerar múltiplos pontos de vista e objetivos, concentrando 

os achados com relação ao projeto, destacando os pontos 

mais relevantes; 

Outra ferramenta que será utilizada é a análise do Discurso do Sujeito 

Coletivo – DSC(Lefèvre, 1999). Esta ferramenta, que já foi aplicada e testada 

anteriormente pelo autor (dissertação de mestrado – Processo Decisório em 

Hospitais – Estudo Descritivo em Hospitais de Grande Porte no Município de São 

Paulo), nos parece, num primeiro momento, apropriada – enquanto técnica 

assessória ao estudo de caso, a ser aplicada no presente projeto, e que consiste 

na realização de entrevistas para a obtenção de dados, envolvendo uma 

abordagem qualitativa na consecução de seus objetivos.  Detalharemos um pouco 

mais acerca desse assunto no próximo bloco.  

 

Instrumento de pesquisa 

 

Como instrumento de coleta dos dados, foi utilizada a técnica de entrevista 

direta (gravada)1, auxiliada por um roteiro de perguntas semi-estruturadas, 

previamente estabelecidas.  

Acreditamos que, na entrevista direta, a relação com o entrevistado poderia 

ocorrer informalmente, por meio de uma troca de ideias (requisito etnográfico) e, 

portanto, conseguiríamos apreender o entendimento dos responsáveis pelos 

projetos de Telemedicina, através de sua fala, sobre a tomada de decisão. 

Entendíamos, assim como Minayo(Minayo, 1994) e Lefèvre (Lefèvre, 1999), 

que este tipo de entrevista forneceria dados secundários e primários(Eco, 1991), 

referentes à fatos, ideias, crenças, maneira de atuar, conduta ou comportamento 

presente ou futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas 

crenças, sentimentos, etc..(Minayo, 1994). 

                                                 
1
 As transcrições das entrevistas estão arquivas com o pesquisador; Interessados deverão contatá-lo; 
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As entrevistas podem ser de vários tipos: 

a) Sondagem de opinião, elaborada mediante questionário 

totalmente estruturado, cuja escolha do informante está 

condicionada pela multiplicidade de respostas apresentadas 

pelo entrevistador;  

b) Entrevista semi-estruturada, que combina perguntas fechadas 

(ou estruturadas) e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem 

respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador;  

c) Entrevista aberta, quando o informante discorre livremente 

sobre o tema que lhe é proposto;  

d) Entrevista não diretiva ‘centrada’ ou ‘entrevista focalizada’, 

quando se aprofunda a conversa sobre determinado tema sem 

prévio roteiro;  

e) Entrevista projetiva, isto é, centrada em técnicas visuais 

(quadros, pinturas, fotos), usada sempre para aprofundar 

informações sobre determinado grupo(Minayo, 1994).  

 

Normalmente, segundo Minayo(Minayo, 1994), as entrevistas são agrupadas 

em estruturadas e semi-estruturadas ou não estruturadas. 

As entrevistas estruturadas são reconhecidas pela aplicação de 

questionários com perguntas fechadas. Já as semi-estruturadas são aquelas que 

consideram, além do roteiro com perguntas abertas, a história de vida do 

entrevistado, as discussões em grupo, bem como complementações sobre a 

prática, exemplos do cotidiano. A entrevista, neste sentido, se apresenta como um 

instrumento revelador, pois coloca as condições estruturais dos sistemas de 

valores e as normas de um determinado grupo a partir de condições históricas, 

sócio-econômicas e culturais específicas. 
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Entretanto, o uso de questionário com perguntas fechadas tem se revelado 

insuficiente, visto que são considerados apenas os interesses do pesquisador 

como detentor do monopólio e da importância dos dados. Esse monopólio rompe 

com o ajustamento entre a importância e o significado dado pelo pesquisador às 

respostas e aquelas entendidas e enfatizadas pelo pesquisado. 

Por este motivo, optamos pela escolha da entrevista semi-estruturada e, 

aberta. Minayo (Minayo, 1994) destaca que “a escolha da entrevista semi-

estruturada como técnica de pesquisa qualitativa é superar a limitação implícita na 

compreensão dos campos através dos dados, as leis, os decretos, números de 

servidores, disposição dos organogramas”. Portanto, temos assegurada a 

valorização da espontaneidade nas respostas. 

Outro fator significativo para essa escolha foi a representação da fala dos 

entrevistados. Procuramos resgatar, com isso, o conceito de representações 

coletivas de Durkeim e Burdieu (Bourdieu, 2002; Lallement, 2004). 

Dessa forma, portanto, não existem “representações falsas”, pois todas 

respondem, ou são respostas de estímulos e fatos sociais, transformando-se, 

assim, em fatos sociais passíveis de observação e interpretação(Rodrigues, 

1988). 

Minayo (Minayo, 1994) ainda afirma que “as Representações Sociais se 

manifestam em condutas e chegam a ser institucionalizadas. Portanto, podem e 

devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos 

comportamentos sociais”. 

Essa representação também foi assinalada por Bordieu (Bourdieu, 2003): 

“Todos os membros do mesmo grupo ou da mesma classe são 

produtos de condições objetivas idênticas. Daí a possibilidade de 

se exercer na análise da prática social, o efeito de universalização 

e de particularização, na medida em que eles se homogeneízam, 

distinguindo-se dos outros.” 
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Esse raciocínio surge do esquema teórico denominado por Bordieu 

(Bourdieu, 1996) de ‘habitus’. Para ele, existe um sistema de disposições duráveis 

e transferíveis que tem como papel integrar todas as experiências passadas dos 

indivíduos. As experiências aqui citadas, modelos culturais interiorizados, são 

revelados numa entrevista, refletindo assim o caráter histórico das relações 

sociais. 

Dessa forma, quando os depoimentos são contextualizados, levam cada ator 

a experimentar o fato social de forma peculiar e, à medida que diferentes 

informações vivenciadas são comuns para o grupo, permitem sua reprodução e 

composição do quadro global das estruturas e das relações. 

Entretanto, a compreensão do indivíduo como representativo do coletivo 

implica em considerar as variáveis próprias tanto da especificidade histórica como 

dos determinantes das relações sociais, que contemplam as hipóteses e 

pressupostos na compreensão do objeto de estudo(Minayo, 1994). 

No caso da pesquisa qualitativa, ao contrário, o envolvimento do 

entrevistado com o entrevistador, em lugar de ser tomado como uma falha ou um 

risco comprometedor da objetividade, é pensado como condição de 

aprofundamento de uma relação intersubjetiva. Assume-se que a inter-relação no 

ato da entrevista contempla o afetivo, o existencial, o contexto do dia-a-dia, as 

experiências, e a linguagem do senso comum, e é condição sine qua non do êxito 

da pesquisa qualitativa.  

Assim, podemos resumir que: 

*  As questões abertas, respondidas pela fala (discurso) do 

entrevistado, no caso deste trabalho, expressam os pensamentos do 

indivíduo e, por sua vez, do grupo que ele representa; 

*  Uma vez homogeneizados, pertencendo a universos culturais, 

sociais, ideológicos e organizacionais semelhantes, reagem de forma 

discursiva, ou seja, a não opção a escolhas compulsórias, dadas a 

priori, refletem melhor o pensamento do grupo; 
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Como técnica de análise das entrevistas, mencionamos anteriormente a 

adoção do DSC(Lefèvre, 1999). A idéia básica dessa técnica é construir uma fala 

na qual aqueles que deram os depoimentos, bem como outros da mesma 

configuração social, identifiquem-se com o discurso. 

Assim, Lefèvre (Lefèvre, 1999) recomenda que os dados colhidos sejam 

organizados sob as seguintes ‘figuras’ metodológicas: 

a) Abordagem - pressupostos, teorias, conceitos, hipóteses – o discurso 

está ancorado quando é possível encontrar nele traços linguísticos 

das teorias, hipóteses, conceitos, ideologias; 

b) Idéia central - traduz o essencial do conteúdo discursivo explicitado 

pelos sujeitos em seus depoimentos;  

c) Expressões chave - são constituídas por transcrições literais de 

partes dos depoimentos, que permitem o resgate do essencial do 

conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento 

(que, em geral, corresponde às questões de pesquisa); as expressões 

discursivas são uma espécie de prova discursiva empírica da verdade 

das idéias centrais e das ancoragens e vice-versa.  

d) Discurso do Sujeito Coletivo - DSC - tradicionalmente, a forma 

utilizada para tabular dados provenientes de questões aversas de 

pesquisa consiste na leitura das respostas e na identificação de uma 

palavra, conceito, expressão que revele a essência do sentido da 

resposta. Feito isso com um número de questões considerado 

razoável e encontradas palavras ou expressões suficientes para 

representá-las, temos o que se chamam categorias.  
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A proposta do DSC: 

• romper com a lógica quantitativo-classificatória à medida que busca 

resgatar o discurso como signo de conhecimentos dos próprios 

discursos;  

• reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como um quebra-

cabeças, tantos discursos sínteses quantos se julgue necessário para 

expressar uma dada “figura”, ou seja, um dado pensar ou 

representação sobre o fenômeno;  

• na prática, consiste na reunião, num só discurso-síntese, de vários 

discursos individuais emitidos como resposta a questões de pesquisa, 

por sujeitos sociais e institucionalmente equivalentes, ou que fazem 

parte de uma mesma cultura organizacional e de um grupo social 

homogêneo, à medida que os indivíduos que fazem parte deste grupo 

ocupam a mesma ou posições vizinhas num dado campo social, o 

que, em nosso caso, são os subgrupos dos hospitais.  

 

É importante observar que o conteúdo do DSC é composto por aquilo que 

um dado sujeito individual falou, e também por aquilo que poderia ter falado e que 

seu ‘companheiro de coletividade’ atualizou por ele, já que o pressuposto 

sociológico de base é que o DSC é a expressão concreta do imaginário do campo 

a que ambos pertencem e da posição que ocupam dentro deste campo, ou de 

uma cultura organizacional. Em síntese, o DSC é como se o discurso de todos 

fosse o discurso de um(Lefèvre, 1999). 

No capítulo em que trataremos de resultados, a análise das entrevistas será 

orientada com o enfoque acima e, portanto, recortaremos das entrevistas as 

frases que, em nossa opinião, melhor expressam o pensamento dos responsáveis 

pelos projetos de Telemedicina pesquisados. 
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A obtenção dos dados - Entrevistas2 
 

A realização deste trabalho, como mencionamos anteriormente, se deu em 

várias etapas. A primeira foi a identificação de casos e/ou projetos de 

Telemedicina implantados no Brasil, independente do status de desenvolvimento 

do mesmo, se piloto ou em produção. A partir da lista de projetos encontrados 

iniciamos um processo de aproximação junto aos responsáveis, de forma que 

fosse possível realizar entrevistas e coleta de dados sobre o projeto e seus 

resultados. 

A estratégia utilizada para a realização das entrevistas (obtenção dos dados) 

contemplou três etapas básicas. Começamos realizando contato telefônico com 

as instituições que possuíam projetos de Telemedicina implantados e/ou 

divulgados. Em seguida, enviamos correspondência via e-mail para os 

responsáveis pelos respectivos projetos, ratificando os termos do contato 

telefônico. Finalmente, efetuamos o agendamento das visitas e entrevistas, 

conforme obtínhamos a concordância das instituições. 

Dos projetos que tivemos êxito – como eixo principal, portanto, material para 

esta tese, foram os projetos T@lemed, capitaneado por Porto Alegre - RGS, o 

Telesaúde de Recife (PE) e o de Belo Horizonte (MG) e, como eixo acessório, o 

material da pesquisa realizada junto aos Hospitais privados (Albert Einstein e Sirio 

Libanês) na fase de pré-teste. 

Os responsáveis foram contatados por telefone e foram agendadas visitas 

às suas unidades. Destas visitas, resultou um total de aproximadamente 30 horas 

de entrevistas gravadas. Estas entrevistas ocorreram em 2005 e 2006, e foram 

realizadas diretamente pelo pesquisador in loco. 

O único projeto cuja entrevista não pudemos gravar foi o de Belo Horizonte. 

De forma complementar, este ficou apenas com os registros manuscritos e com a 

coleta dos artigos(Santos, 2004) (Alkmim) fornecidos pelos responsáveis  pelos 

resultados dos trabalhos, bem como os artigos publicados em Congressos 

Científicos. 

  
                                                 
2
 As transcrições das entrevistas estão arquivas com o pesquisador; Interessados deverão contatá-lo; 
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Embora a entrevista seja uma técnica amplamente aceita, existem também 

críticas com relação a seu emprego. Autores como Minayo(Minayo, 1994) , 

Lefèvre (Lefèvre, 1999) e Selltiz (Selltz, 1987) lembram que um dos motivos de 

dúvida quanto à validade científica de dados obtidos através de entrevista resulta 

da possibilidade dos entrevistados serem influenciados em suas respostas, 

consciente ou inconscientemente, pelo entrevistador. Outra fonte de erro é a 

dificuldade do entrevistador em se fazer compreender claramente pelo 

entrevistado. 

Torna-se necessário, portanto,  que todas as precauções possíveis sejam 

tomadas quando da utilização dessa metodologia, de modo que as falhas 

apontadas sejam evitadas ou minimizadas, tornando-se, então, possível a 

obtenção de dados confiáveis. 

Assim, o roteiro de entrevista foi previamente testado em duas rodadas – 

quando da fase de consolidação e/ou confirmação do tema e objeto de pesquisa. 

Estas entrevistas “testes” serviram tanto para o aprendizado do entrevistador 

quanto para o aprimoramento do instrumento, em função das críticas já 

mencionadas à técnica, bem como os resultados preliminares durante a fase de 

pesquisa bibliográfica. 

A primeira rodada de entrevistas foi informal. Consultamos alguns 

profissionais que atuam na área, aos quais tínhamos acesso e relacionamento 

próximo, o que possibilitou obter suas impressões sobre as perguntas que seriam 

feitas e a possibilidade de resposta. Após essa primeira rodada, partimos para 

uma segunda, formal. Nesta, já nos apresentávamos como pesquisadores pela 

Universidade Federal de São Paulo - Unifesp e falávamos também sobre o 

objetivo do trabalho. 

Para a fase de pré-teste, não revelamos aos entrevistados que se tratava de 

uma rodada de pré-teste, pois receávamos que as respostas pudessem estar 

descomprometidas com o propósito do trabalho. O retorno dos entrevistados foi 

tão positivo que nos sentimos “obrigados” a utilizar os achados como parte do 

resultado. Por conseguinte, a elaboração de artigo apresentado no IX Congresso 

Brasileiro de Informática em Saúde. 

Após transcrição das fitas, a primeira análise focou em tentar encontrar e 

estabelecer a existência de falas “comuns” nos projetos, tendo como referência 

teórica a técnica de Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. Esta técnica permite 
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avaliar se o entendimento dos benefícios e resultados esperados, bem como os 

alcançados, é compartilhado por todos. Antecipando a sessão de análise dos 

resultados, em relação a este item, podemos afirmar que não encontramos a 

unicidade na fala dos atores envolvidos. 

 

A busca de dados em bases nacionais 
 

Todos os projetos estudados possuíam como beneficiário comum, à 

prestação da assistência, o usuário do serviço público, atendimento SUS, exceto 

os casos dos Hospitais privados, consultados na fase classificada de pré-teste. 

Nos casos de Belo Horizonte e Recife, a central de operação do projeto está 

sediada em Hospitais de Clínicas, ou seja, Hospitais Escola, e, com grande 

volume de atendimento SUS. No caso de Porto Alegre, a coordenação do projeto 

estava dividida entre a Santa Casa de Porto Alegre, entidade filantrópica com 

atendimento fundamentalmente SUS e, do outro lado o CETA – Centro de 

Excelência em Tecnologias Avançadas do SENAI-RGS. 

Todos os projetos, contaram com financiamento externo, ou seja, de 

instituições fomentadoras de pesquisa e/ou entidades privadas. Não conseguimos 

dos coordenadores o projeto original – inclusive citamos tal fato como limitação 

desta pesquisa, apresentado às entidades financiadoras. Em alguns momentos 

das entrevistas, ainda que de forma subliminar, há um esboço inicial com a 

concepção da idéia e, por sua vez, a aprovação, sem a devida reformulação da 

documentação. Entretanto, os relatórios de prestação de contas dos projetos, 

segundo os entrevistados, foram realizados e enviados às entidades. Porém, 

segundo eles, somente estas poderiam divulgar. Este último ponto, inclusive, está 

registrado na fala de um dos entrevistados. 

Os projetos de Belo Horizonte e Recife envolviam fundamentalmente a 

atividade de 2ª opinião com uso de ferramenta colaborativa via web e 

videoconferência. O produto deste atendimento é, em geral, uma consulta com 

um médico especialista. Já o de Porto Alegre, este também é de 2ª opinião, 

porém, relacionado especificamente ao exame de ultrassonografia.  

Tendo por base os procedimentos de consulta e ultrassom, iniciamos uma 

pesquisa na base de dados do DATASUS – Ministério da Saúde- afim de se 

levantar dados sobre o período anterior ao desenvolvimento dos projetos, bem 
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como seu impacto na produção destes indicadores junto ao SUS Sistema Único 

Saúde. A primeira informação relevante é que não existe um código e respectiva 

descrição na tabela do SUS que indique e confirme a realização de 

procedimentos de Telemedicina, em especial de 2ª opinião. 

 

 

Quadro 4 – Grupos de Procedimento SUS 

  

Grupo de Procedimentos SUS Selecionados
01-Ações Enfermagem/Outros de Saúde Nível Médio

02-Ações Médicas Básicas �

03-Ações Básicas Em Odontologia
04-Ações Executadas P/ Outros Prof. Nível Superior
05-Procedimentos Básicos Em Vigilância Sanitária 

07-Proced. Espec. Profis. Médicos, Out. Nível Sup./Méd. �
08-Cirurgias Ambulatoriais Especializadas
09-Procedimentos Traumato-Ortopédicos
10-Ações Especializadas Em Odontologia
11-Patologia Clínica
12-Anatomopatologia e Citopatologia
13-Radiodiagnóstico

14-Exames Ultrassonográficos �

17-Diagnose
18-Fisioterapia (Por Sessão)
19-Terapias Especializadas (Por Terapia)
20-Instalação de Cateter
21-Próteses e Órteses
22-Anestesia 
26-Hemodinâmica
27-Terapia Renal Substitutiva
28-Radioterapia (Por Especificação)
29-Quimioterapia - Custo Mensal
30-Busca de Órgãos para transplante
31-Ressonância Magnética
32-Medicina Nuclear - In Vivo
33-Radiologia Intervencionista
35-Tomografia Computadorizada
36-Medicamentos 
37-Hemoterapia
38-Acompanhamento de Pacientes 
40-Procedimentos Específicos para Reabilitação 
Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - 2006
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Os procedimentos do SUS estão classificados em grupos – Quadro 3- e são 

os praticados tanto no modelo de prestação por produção – com repasse do 

Ministério da Saúde para o prestador- bem como os casos em Gestão Plena, 

onde o repasse financeiro é administrado pelo governo local, no caso o município. 

Ainda que não exista um procedimento específico e/ou grupo de 

procedimentos que identifique o atendimento por Telemedicina, buscamos, então, 

tentar perceber se os atendimentos realizados geraram algum reflexo da 

produção natural dos serviços de saúde. Neste caso, temos a ciência de que o 

processo de controle não é algo fácil e, portanto, passivo de erros. 

Selecionamos procedimentos de Consultas dos grupos 02 e 07, procurando 

contemplar o maior número de itens que pudessem sofrer algum reflexo destes 

atendimentos. Para uma melhor compreensão, temos: considerando que as 

consultas realizadas num determinado município contassem com 2ª opinião de 

especialista por ferramentas de colaboração e/ou videoconferência, o número de 

atendimentos no pólo especialista deveria estar estável ou, no máximo, com 

aumento discreto por liberação da agenda para novos entrantes. Neste caso, a 

agenda dos profissionais locais, ou seja, o município que solicitou a 2ª opinião, 

deveria ter um aumento do número de consultas realizadas na unidade. 

Se esta racional for considerada a expressão mais próxima do real, um dos 

princípios da Telemedicina, com redução de custos em transportes, já poderia ser 

medido, visto que o número de atendimento local, ou seja, no município e/ou 

bairro, evita o deslocamento para os grandes centros de saúde. Entretanto, não 

podemos deixar de registrar que no Brasil ainda há uma grande carência de 

consultas, ou melhor, de acesso ao sistema de saúde público. 
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Quadro 5 – Procedimentos do Grupo de Ações Médicas Básicas selecionadas 

 

Como poderão observar, foram selecionados somente os procedimentos de 

consultas básicas e de especialistas, os quais, em geral, não fazem parte do 

quadro de profissionais das unidades de saúde. Portanto, pode-se considerar 

que, neste caso, o médico e/ou clínica médica poderá consultar e/ou solicitar  

apoio, uma 2ª opinião de um especialista, por exemplo, um Pneumologista. 

Procedimentos SUS Selecionados Procedimentos SUS Selecionados
02-Ações Médicas Básicas 07-Proced. Espec. Profis. Médicos, Out. Nível Sup./Méd.
0201101-ASSIST.AO PARTO DOMICIL.S/DISTÓC.P/MÉD. PS 0701101-ATEND. MÉDICO C/OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS
0201102-CONS./ATEND.URGÊNCIA CLÍNIC.BÁSICA C/REMOÇ 0701102-ATEND. PRÉ-HOSPITALAR EMERGÊNCIA/TRAUMA II
0201103-CONS./ATEND. URGÊNCIA EM CLÍNICAS BÁSICAS 0701103-PARECER PARA ESTABELECIMENTO DE NEXO CAUSA
0201104-ATEND.MEDICO URGENCIA C/OBSERV.-ATE 8 HORA 0701104-ATEND.MÉDICO ESPECIALIZ.URGÊNCIA/EMERGÊNCI
0201201-ATEND.CLÍNICO P/INDIC./FORNECIMEN.DIAFRÁGM 0701107-PARECER P/ ESTAB. DE NEXO CAUSAL EM SRST
0201202-ATEND.CLÍNICO P/INDIC./FORNEC./INSERÇÃO DI 0701201-CONS./ATEND.AO ACIDENTADO DO TRABALHO
0201203-CONSULTA DE PRÉ-NATAL REALIZADA POR MEDICO 0701202-CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA ����

0201204-CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA ���� 0701203-CONSULTA EM ANGIOLOGIA ���� 
0201205-CONSULTA EM GINECO-OBSTETRÍCIA ���� 0701204-CONSULTA ONCOLOGIA S/QUIMIOTER.1ªCons./seg ���� 
0201206-CONSULTA EM GINECOLOGIA ���� 0701205-CONSULTA EM CARDIOLOGIA ���� 
0201207-CONSULTA EM PEDIATRIA ���� 0701206-CONSULTA EM CIRURG. DA CABEÇA E PESCOÇO
0201208-CONSULTA MÉDICA DO PSF 0701207-CONSULTA EM CIRURGIA GERAL
0201209-CONSULTA MÉDICA DOMICILIAR 0701208-CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA
0201210-CONSULTA MÉDICA PARA HANSENIASE 0701209-CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA
0201211-CONS. MEDICA PUERPERAL P/CONCL.ASSIST.OBST 0701210-CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA
0201212-CONS. P/DIAGN.DIABETES.MELL.REALIZ.P/MEDIC 0701211-CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR
0201213-ACOMP/AVAL.PORT.DIABET.MELL.REALIZ.P/MEDIC 0701212-CONSULTA EM DERMATOLOGIA
0201214-CONSULTA ESPEC.IDENT.CASOS NOVOS TUBERCULO0701213-CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA����

0201215-CONS.TR.AUTO ADM.P/ALTA P/CURA PAC.TUBERCU 0701214-CONSULTA EM FISIATRIA ����

0201216-CONS.TR.SUPERVIS.P/ALTA P/CURA PAC.TUBERCU 0701215-CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA ���� 
0201218-CONSULTA P/ AVALIACAO CLINICA DO FUMANTE 0701216-CONSULTA EM GENÉTICA CLÍNICA ���� 
0202101-EXCISÃO/SUT.SIMPLES PEQ.LESÕES PELE/MUCOSA0701217-CONSULTA EM GERIATRIA ���� 
0202102-FRENECTOMIA 0701218-CONSULTA EM HEMATOLOGIA ���� 
0202103-INCISÃO E DRENAGEM DE ABSCESSO 0701219-CONSULTA EM HOMEOPATIA ���� 
0202104-RETIRADA CORPO ESTRANHO CAVID. AUDIT./NASA 0701220-CONSULTA EM INFECTOLOGIA 

0701221-CONSULTA MEDIC.TRABALHO S/ESTAB.NEXO CAUSA
0701222-CONSULTA EM NEFROLOGIA ���� 
0701223-CONSULTA EM NEUROCIRURGIA ���� 
0701224-CONSULTA EM NEUROLOGIA ����

0701225-CONSULTA EM OFTALMOLOGIA ����

0701226-CONSULTA EM ORTOPEDIA ���� 
0701227-CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA ���� 
0701228-CONSULTA EM PNEUMOLOGIA ����

0701229-CONSULTA EM PROCTOLOGIA ���� 
0701230-CONSULTA EM PSIQUIATRIA
0701231-CONSULTA EM REUMATOLOGIA ���� 
0701232-CONSULTA EM TISIOLOGIA ����

0701233-CONSULTA EM UROLOGIA ���� 
0701234-CONSULTA MÉDICA EM ACUPUNTURA
0701235-CONSULTA PARA HANSENIASE
0701236-CONSULTA PRÉ_ANESTÉSICA
0701237-CONSULTA ORTOPEDICA IMOBILIZACAO PROVISORI
0701238-CONSULTA EM MASTOLOGIA ���� 

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - 2006
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Já para o Ultrassom – Quadro 6- não destacamos nenhum procedimento em 

particular. Consideramos todos os procedimentos realizados, uma vez que o 

mesmo equipamento permite várias leituras e análises. 

 

 

Quadro 6 – Procedimentos Ultrassonográficos 

 

Selecionados os procedimentos, a partir da base de dados do DATASUS, 

realizamos a busca das informações, considerando o período de 2004 a 2006 

para consultas e ultrassonografias, ou seja, consideramos os últimos 3 anos. Este 

período permitirá avaliar a produção de atendimentos antes do projeto, durante e 

após o projeto, como já mencionamos. 

Após a seleção dos Estados e, executada a consulta, exportamos os dados 

para uma planilha eletrônica – neste caso, MS Excel- para a realização dos 

cálculos necessários à nossa análise. 

Procedimentos SUS Selecionados
14-Exames Ultrassonográficos
1401101-ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) ����

1401201-ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA ����

1401202-ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL ����

1401301-ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA ����

1401302-ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR/ÓRBITA ����

1401401-ECOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL ����

1401402-ECOGRAFIA DE MAMAS-BILATERAL ����

1401403-ECOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) ����

1401404-ECOGRAFIA DE TIREÓIDE ����

1401405-ULTRASSONOGRAF.APARELHO URINÁRIO-RINS,BEXI ����

1401501-ECOCARDIOGRAF.BI-DIMENSION.COM/SEM DOPPLER ����

1401502-ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ����

1401503-ECOCARDIOGRAFIA TRANSEOFAGICA ����

1401801-ECOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL(ABD.SUP.RETROP./RI ����

1401901-ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ����

1401902-ULTRASSONOG.DOPPLER COLORIDO DOIS VASOS ����

1401903-ULTRASSONOG.DOPPLER COLOR.ORGÃO/ESTRUT.ISO ����

1401904-ULTRASSONOG.DOPPLER COLORIDO VASOS-ATÉ TRÊ ����

1401905-ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO UM VASO ����

1401906-ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER FLUXO OBSTÉTRICO ����

1401907-ULTRASSONOG.EST.1 VASO C/DOPPLER PULS.CONT ����

1401908-ULTRASSONOG.EST.2 VASO C/DOPPLER PULS.CONT ����

1401909-ULTRASSONOG.EST.3/MAIS VASOS C/DOPPLER PUL ����

1401910-ULTRASSONOG.HIPOCÔNDRIO DIREITO(FÍG./VESÍC ����

1401911-ULTRASSONOG.OBSTÉTRICA: C/DOPPLER COLORIDO ����

1401912-ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) ����

1401913-ULTRASSONOGRAFIA TÓRAX (EXTRACARDÍACO) ����

1401914-EX.PRÉ-OPER.MUT.VARIZE(MAP.DUPLEX VEN.MMII ����

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - 2006
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Poderíamos, para estes estudos, utilizar os mais diferentes modelos 

matemáticos disponíveis e já comprovados cientificamente. Por exemplo, a OMS 

defende que é necessário um número mínimo básico de indicadores para que se 

possa conhecer os principais aspectos da situação da população e das práticas 

de saúde. 

Como não é nosso objetivo avaliar todos os indicadores, elegemos para este 

estudo a referência técnica indicada pelo Ministério da Saúde, a partir da portaria 

1101/GM de 12 de junho de 2002, que definiu métricas para determinar a 

demanda de serviços baseados na população e, por conseguinte, o número de 

recursos assistenciais (médicos e profissionais de saúde) para atender esta 

demanda. Sem dúvida que ajustes cabem em cada caso, inclusive considerando-

se o cenário em que serão aplicados estes parâmetros. 

Assim, iremos adotar esta referência como parâmetro de cobertura mínima, 

destinada ao atendimento das necessidades de assistência de uma população. 

 

Consultas Médicas 2 à 3     por usuário/ano 

Consultas Odontológicas 0,5 à 2  por usuário/ano 

Serviços Complementares 1,4  por usuário/ano 

Internações 0,1  por usuário/ano 

Quadro 7 – Parâmetros básicos de cobertura assistencial mínima 

 

Ainda segundo esta portaria, estima-se a necessidade de um serviço de 

ultrassonografia para cada 25.000 habitantes, visto que a cada 100 consultas 

realizadas é demandado de 1% a 1,5% de pedidos de exames de 

ultrassonografia. Considerando que as técnicas médicas evoluíram e, cada vez 

mais, os profissionais médicos têm se apoiado em laudos de exames 

complementares para determinar o diagnóstico, iremos trabalhar os indicadores 

acima com aumento de 50%, ou seja, 3 consultas por usuário/ano e 5 exames 

ultrassonográficos a cada 100 consultas. 
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Estas referências, para fins de análise, como estamos propondo, estão 

próximas do praticado pelo mercado privado brasileiro – Tabela 2.  

 

 

Tabela 2- Frequência média de utilização – Planos de Saúde 

Fonte – SIP – ANS/MS – 01/06 

 

Pesquisa bibliográfica 

 

Conforme expusemos nos itens Apresentação e Objetivo, o nosso foco de 

estudo é conhecer a existência de avaliações dos projetos de Telemedicina e 

seus benefícios socioeconômicos. Segundo os autores Eco(1991) e 

Minayo(1994), determinado o objeto de estudo, as fontes de pesquisa passam a 

ser textos dos diversos autores diretamente relacionados ao objeto, garantindo, 

no mínimo, alguns livros “seguros” de literatura crítica. 

Alguns dos textos por nós selecionados, com o objetivo do estudo, 

permearam diferentes autores como Field(1996), Nerlich(1999), Darkins(1999),, 

Maheu(2000), Salud (2001), Shortlife(2000), Ferrer-Roca(2001), Wootton(2006) e 

Brender(2006), entre outros. A idéia foi a de formular um quadro referencial capaz 

de: 

1. Dar compreensão e evolução do tema estudado; 

2. Fornecer referências para a compreensão dos autores cujas idéias nem 

sempre são acessíveis à primeira leitura; 

3. Possibilitar uma abordagem do geral para o particular, permitindo, assim, 

formular o item Revisão da Literatura e, consequentemente, subsidiar a 

análise dos dados coletados na pesquisa. 

 

  

Procedimento 2002 2003 2004
Consulta Médica 3,85 3,99 4,01
Internação 0,17 0,15 0,15
Exames Complementares 4,8 5,11 5,11
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As citações 

 

As citações são reproduzidas em destaque, conforme as Normas para 

Publicação adotadas para dissertações de mestrado e teses de doutorado e 

sugerido pela Universidade Federal de São Paulo(Rother, 2005). Foram 

respeitados, salvo indicação em contrário, os recursos gráficos utilizados pelo 

autor. Os textos consultados em sua língua original foram citados em português, 

com uso da tradução livre. 

Para finalizar, na sessão análise dos resultados, iremos apresentar os 

achados das nossas entrevistas, o comparativo da produção ambulatorial SUS 

dos municípios envolvidos no projeto e alguns desdobramentos destes achados. 

Iremos, ainda, apresentar os resultados do projeto de forma isolada, ficando a 

comparação entre eles, quando for possível fazê-la, na sessão de conclusão.  

 

Limitações da pesquisa 

 

As limitações deste estudo estão relacionadas às próprias limitações dos 

métodos empregados. O estudo de caso, por exemplo, depende extremamente 

do pesquisador na captação e interpretação dos fatos, além de não permitir 

generalizações. 

A pesquisa participante, por sua vez, apresenta riscos de abandono do ideal 

científico e vulnerabilidade quanto à manipulação dos dados. 

A possibilidade de os entrevistados serem influenciados e a dificuldade do 

pesquisador em se fazer compreender claramente são limitações associadas à 

realização de entrevistas. 
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Assim, passaremos a enumerar algumas dificuldades e limitações dos 

instrumentos: 

1) Nenhum dos casos estudados e entrevistados obteve autorização para 

acesso aos documentos que deram início ao projeto, que por sua vez era 

uma das condições para a avaliação. Um deles chegou a comentar que 

não elaboraram documento com proposta e todos os passos do projeto. 

Nestes, fomos obrigados a recorrer à publicações de resultados em 

congressos e seminários; 

2) A falta de interesse e disponibilidade dos projetos pesquisados. Avaliar 

pressupõe juízo de valor e a possibilidade de se ter avaliação negativa 

em seus projetos gerou resistência por parte de muitos participantes. Há, 

inclusive em um dos casos, “pressão” externa de outras instituições de 

ensino para que a pesquisa fosse interrompida e/ou redirecionada para 

outros objetos. Esta situação refletiu na abertura de “novas portas”, 

projetos de Telemedicina; 

3) Uma limitação positiva do desenvolvimento da pesquisa após o episódio 

acima, bem como a defesa do tema “avaliação” em diferentes fóruns e 

congressos, foi que muitas instituições passaram a incorporar o item 

“avaliação” em seus projetos;  

4) Em razão da dificuldade de se atingir o maior número de projetos 

implantados e divulgados no Brasil, bem como a resistência em expor à 

avaliação tais projetos, optou-se por encerrar as buscas, analisar os 

resultados obtidos e, se possível, criar um instrumento para a realização 

de uma nova pesquisa em nível de pós-doutorado.  
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Capítulo 4 - Resultados 
 

 

Como resultados, vamos apresentar os achados durante o processo de 

pesquisa e entrevistas junto aos projetos de destaque e/ou referência em 2005 e 

em 2006 no seguimento de Telemedicina.  

De forma geral, eles serão apresentados com a descrição do projeto e seus 

achados, considerando-se a ótica proposta no objetivo, e, no comentário final, 

endereçando nosso entendimento. Portanto, um breve resumo. 

 

 

Caso BH Telessaúde Telemed – Belo Horizonte 
 

Descrição do Projeto 
 

O primeiro caso estudado foi o de Belo Horizonte, que, por sua vez, foi 

batizado de BH Telessaúde(Alkmim, 2005; Santos, 2004, 2006a), e tem como 

objetivos declarados em artigos e apresentações em fóruns, uma proposta de 

consolidação da mecânica de aperfeiçoamento dos profissionais médicos, que 

estão nos postos de saúde, bem como o atendimento prestado pelo Programa 

Saúde da Família - PSF(Turazzi, 2008). 

Uma das premissas explicitadas pelo grupo responsável pelo projeto é que o 

PSF não estava atingindo os objetivos determinados para o Município e Estado. 

Este não atingimento das metas era justificado pela falta de profissionais médicos 

nas regiões mais carentes e a necessidade de capacitar estes profissionais – 

médicos e não médicos, à distância, visto que, segundo o grupo de BH, boa parte 

dos profissionais médicos abandonava suas participações no PSF para se 

especializar e capacitar.  
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Por conta deste objetivo, eles entendem que a informática e as ferramentas 

de Tecnologia da Informação – TI- poderiam contribuir para este processo de 

aperfeiçoamento e, portanto, fixação do profissional médico nas unidades de 

saúde. Assim, focaram em três pontos: educação continuada, aumento da 

resolutividade na atenção básica e estruturar um modelo de Telessaúde de baixo 

custo, como destacado abaixo: 

 

A Rede BH Telessaúde é uma rede que interliga unidades básicas de 

saúde da prefeitura e o Hospital das Clínicas da UFMG, contemplando 

sistemas de segunda opinião, teleradiologia, teletraumatologia, 

transmissão de eletrocardiograma e educação permanente em serviço. 

O objetivo principal do projeto é instituir um sistema de educação 

continuada e permanente dos profissionais que estão nas unidades 

básicas de saúde, com estes profissionais permanecendo no seu 

próprio ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, um outro objetivo foi 

contribuir para o aumento da resolutibilidade dos casos atendidos na 

atenção básica, evitando encaminhamento desnecessário para a 

referência secundária. E um objetivo fundamental do projeto era 

estruturar um modelo de Telessaúde de baixo custo para ser aplicado 

na rede pública de saúde, particularmente voltada para os programas 

de saúde da família. (BH_1) 

 

Este entendimento, ou melhor, esta contribuição que as ferramentas de 

Tecnologia da Informação poderiam fornecer, estava associada ao uso de um 

Prontuário Eletrônico do Paciente – PEP. Portanto, os profissionais poderiam 

participar de forma colaborativa no tratamento de um mesmo paciente, na 

integração das Unidades de Saúde com o advento do Cartão SUS e, por fim, na 

integração destas soluções por videoconferência. 
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Na metodologia de implantação, inicialmente foi estruturado um sistema 

de teleconferência de segunda opinião, multiponto envolvendo 

transmissão de imagens pós e dados. Isto significa que uma discussão 

de casos que é feita em um centro de saúde pode ser observada com 

possibilidade de participação e interação dos diversos profissionais que 

estão nestes outros centros de saúde.(...) Fizemos também a 

montagem da sala de Telemedicina no Hospital das Clínicas e na 

secretaria, o desenvolvimento de um software de gestão de teleconsulta 

e, evidentemente, a utilização e implantação do projeto. 

 

(....) Nós trabalhamos então com a possibilidade de poder disponibilizar 

radiografias, disponibilizar eletrocardiogramas ou imagens 

dermatológicas quando isso é exigido. Geralmente, nós usamos uma 

máquina digital convencional para que este processo de discussão 

ocorra e a interação entre os médicos que estão nos centros de saúde e 

os especialistas possa efetivamente ocorrer com toda a integridade em 

relação ao que é necessário para um caso clínico. 

 

Observem que, até o momento, não fica evidenciado nas ações propostas, 

ou melhor, nas falas/declaração deles, como seriam atingidas aquelas 

premissas/objetivos propostos. A primeira tentativa de resposta é o 

desenvolvimento de software, buscando prover o profissional de informações para 

ampliar o seu conhecimento/aperfeiçoamento. Não que isto esteja errado, muito 

pelo contrário. Ações em aperfeiçoamento devem ser sempre foco da educação 

continuada dos profissionais de saúde, em especial, dos médicos. 
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Foi desenvolvido um software de teleconsulta, onde um profissional do 

próprio centro de saúde, profissional médico, de enfermagem ou de 

odontologia, agenda este pedido e manda a solicitação deste caso para 

o especialista que está no Hospital das Clínicas. Este software tem os 

dados clínicos básicos que são preenchidos por estes profissionais e, 

além deste processo, que é um processo para discussão de casos 

clínicos, nós temos alguns componentes que nós denominamos de 

Telessaúde online. Nós temos também no projeto, que é um 

componente atualmente bastante importante, um processo de 

teleconferência estruturado de forma contínua com grupos diferentes. 

 

Geralmente, estes casos, estes temas são discutidos por um 

profissional que é da rede e um professor da universidade, o que 

permite uma interação muito grande com os casos e com os problemas 

concretos que existem no centro de saúde. Eu acho que esta tem sido 

uma experiência de Telessaúde muito voltada para as questões do 

cotidiano dos profissionais que estão na rede. (BH_1) 

 

Portanto, o projeto Telessaúde nasce sob uma tecnologia de 

videoconferência, associada à uma ferramenta de colaboração que, por sua vez, 

permite aos profissionais médicos discutir casos e solicitar apoio de outro 

profissional e/ou especialista para emitir 2ª opinião. A ferramenta exige o 

pagamento de licenciamento de uso. Porém, na fase de “projeto piloto”, eles 

estavam desobrigados do pagamento. 

A dinâmica deste processo é baseada no envio prévio de laudos e imagens 

de exames para a unidade central, no caso, o Hospital das Clínicas de Belo 

Horizonte, para que este capture a imagem e a disponibilize na rede, de forma 

que, no momento da videoconferência, tanto o profissional na unidade de saúde 

como o especialista na unidade central possam visualizar o mesmo exame e, 

portanto, discutir o caso. 
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Gostaria, apenas, de completar as informações acima, destacando dois 

pontos deste processo:  

1. a ferramenta de colaboração web até permite que o exame seja 

capturado pela unidade, entretanto, nem todas as unidades de saúde, 

naquele momento, possuíam dispositivos como scanner para 

poderem executar esta operação; assim, estabeleceram uma logística 

de envio dos documentos a serem copiados e importados para 

aplicação, depois disponibilizados para colaboração entre os médicos, 

iniciando, assim, o processo de 2ª opinião. Só este ponto já é 

discutível, sob o ponto de vista de segurança do sigilo e Prontuário 

Eletrônico, etc. 

2. não existia, enquanto rotina entre os profissionais – pelo menos não 

naquele momento pesquisado-  enviar uma imagem – store by 

forward- e do outro lado um especialista disponível para discutir o 

caso. Em geral, a coordenação do projeto precisa acionar os 

especialistas e agendar o dia do “evento” Telemedicina e/ou 2ª 

opinião. 

Sobre este último item, quando estivermos relatando o caso de Recife,  

apontaremos que o mesmo ocorre com eles. A diferença – no caso de Recife - é 

que as unidades de saúde selecionadas para participar do projeto já dispõem de 

equipamentos para aquisição de imagem na sua própria unidade. 

 

Analisando os objetivos do Caso sob a ótica da pesquisa 
 

Impacto no Acesso 
 

Segundo os relatos, o que conseguimos inferir é que eles entendem que  

promover e reforçar um sistema de educação continuada e permanente destes 

profissionais médicos – baseado no sistema de videoconferência- geraria um 

mecanismo de manutenção e fixação do profissional em seu ambiente de trabalho 

e, portanto, diminuiria a evasão dos mesmos e ampliaria o acesso aos pacientes, 

inclusive com o uso de segunda opinião. 

Outra observação importante é que em nenhum momento encontramos nas 

declarações que esta é a melhor estratégia, ou seja, esta é a resposta do porque 
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da não permanência dos médicos no PSF. Ao contrário, o primeiro movimento 

dos profissionais médicos na “escolha do PSF” está no fato de ser o primeiro 

emprego a porta de entrada do profissional do sistema de saúde, como se 

observa na fala abaixo: 

 

Apesar de todo o esforço do Ministério da Saúde em implantar 

programas de residência médica em programas de saúde da família e 

da comunidade, ainda há o grande problema da formação do médico. 

Nós temos o médico que, muitas vezes recém-formado, como primeiro 

emprego, vai trabalhar como médico generalista dentro do PSF e vai 

trabalhar nestes municípios pequenos do interior sem aquela formação 

específica para isso. 

 

Outro problema importantíssimo para a verificação permanente é como 

conseguir capacitar de uma forma permanente estes médicos. Daí o 

problema do isolamento que eles sofrem nestas áreas remotas e o 

grande problema da fixação. Como muitas vezes é o primeiro emprego, 

o médico vai, ele fica um, dois anos e depois ele volta para fazer uma 

residência, para se especializar. Então, estes municípios no interior 

sempre têm um problema muito grande de rotatividade destes médicos 

do PSF. Então, estas são as situações que precisam ser enfrentadas. É 

o grande desafio que agora nós temos. E aí vem a necessidade de 

programas de Telemedicina, de Telessaúde nesta área da atenção 

primária (BH_1) 

 

Neste ponto em particular, temos dificuldades em validar os motivos de 

evasão dos profissionais médicos. O último dado encontrado por nós sobre os 

principais motivos causadores da evasão, por exemplo, são os baixos salários 

pagos pelos serviços públicos, visto que este é o maior empregador do 

profissional médico. 

 

Impacto econômico 
 

Considerando que a dinâmica básica do processo é que um profissional 

médico em sua unidade de saúde captura uma imagem e agenda uma 
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videoconferência para a realização de 2ª opinião, o número de casos a serem 

referenciados para as Policlínicas e Hospitais de BH esperava-se ser controlado 

e/ou reduzido. Isto é, um dos benefícios propalados com a Telemedicina é o 

atendimento remoto e, portanto, redução do número de deslocamento dos 

usuários entre unidades de saúde, quer seja na mesma cidade e/ou em cidades 

diferentes. 

Segundo Santos(2006 a) 71% dos casos discutidos nas reuniões de 

teleconsulta e teleconferência, ou seja, aproximadamente 100 pacientes, não 

foram encaminhados a outros níveis de atenção. Foram mantidos na própria 

unidade de saúde. Esta, de fato, é uma resposta positiva. Mas paralelamente, 

ficamos com a sensação de que, talvez, a seleção e encaminhamento dos casos, 

o índice é alto de falso positivo, ou seja, o que se espera com 2ª opinião. 

Entretanto, o volume de casos realizados não permite tal afirmação, como 

poderão observar na tabela 3 abaixo: 

 

 

Tabelas 3 - Número participantes Telessaúde  BH 

 

Se analisarmos os números da Tabela 3, é óbvio que a produção é 

insuficiente para determinar e/ou causar algum impacto econômico no sistema de 

saúde da população de BH.  

Não conseguimos informações que possam comprovar os valores investidos 

neste projeto, mas (sic – segundo informações colhidas) há indicações que no 

período de três anos foram investidos aproximadamente R$ 3 Milhões em todo o 

projeto de Telessaúde.  

  

Tipo Atividade

Qtdd 
Atividade

s

Qtdd 

Participantes

Teleconference 10 198
Teleconsulta 104 228
Videoconferencia 12 345

Teleconference 15 883
Teleconsulta 5 15
Fonte: Apresentação Med Tel 2006 - Luxemburgo

Telemedicina - 04/04 à 03/06

Tele-enfermagem - 12/04 - 03/06
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Impacto na Aceitação 
 

Não encontramos evidências de que houve uma aceitação do projeto. 

Segundo os coordenadores do projeto, ainda há resistência. Porém, elas estão 

associadas à “falta de prática médica” com estas novas atividades processuais, 

como destacado: 

 

No entanto, constata-se, pela análise dos resultados da rede BH-

Telessaúde, que a incorporação da segunda opinião no cotidiano dos 

profissionais é processual. A utilização estruturada da segunda opinião 

não faz parte da prática médica e da organização do serviço, de um 

modo geral. Não se trata de incorporar recursos tecnológicos em uma 

prática existente. Trata-se de uma pratica que se inaugura a partir das 

potencialidades propiciadas pelo recurso tecnológico(Santos, 2006b). 

 

De fato, eles não estão errados com este tipo de entendimento. Porém, as 

necessidades de saúde da população são para o curto prazo. 
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Os resultados do projeto, sob ponto de vista dos seus objetivos  
 

Revisitando os objetivos propostos por BH, o nosso entendimento é que eles 

também não atingiram os resultados desejados. Vejamos: 

• os processos de videoconferência e segunda opinião não são 

garantias de manutenção do profissional médico nas trincheiras das 

unidades de saúde, PSF; apenas demonstraram e evidenciaram mais 

uma mecânica de apoio ao profissional; 

• todos os eventos realizados não permitem inferir que se gerou 

aumento da resolutividade dos casos atendidos na atenção básica. 

No máximo, poderíamos afirmar que se gerou um aumento do 

conhecimento dos profissionais sobre temas debatidos; 

• e, por fim, não encontramos indicações de que o modelo proposto de 

Telessaúde para BH seja de baixo custo e, portanto, passivo de 

expansão. Não é demais lembrar que a ferramenta utilizada para 

segunda opinião, ou seja, de forma colaborativa, exige o pagamento 

de licenciamento do seu uso. Porém, o projeto que estava em sua 

fase piloto, estava desobrigado do pagamento. Quando da declaração 

de seu uso em produção, irá demandar novos custos às unidades, 

não computados. 

 

Para finalizar, nós não estudamos o caso de Telecardiografia, pois o mesmo 

estava em implantação durante a fase de entrevista. 
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Caso NUTES – Núcleo de Telessaúde - Recife 
 

Descrição do Projeto 
 

O segundo caso analisado é o Telessaúde para PSF em Recife, coordenado 

pelo NUTES – Núcleo de Telessaúde- ligado à Universidade Federal de Recife.  

O núcleo foi criado para apoiar a ampliação e treinamento do PSF, baseado no 

ensino à distância. Seus objetivos eram o de capacitação das equipes de PSF via 

videoconferência e Segunda Opinião, com uso de uma ferramenta chamada 

Healthnet. 

 

A gente, na realidade, pensou nas duas coisas. Uma é na questão de 

atender a necessidade mesmo. Então, num primeiro momento, não é 

que a questão de cursos não fosse relevante, mas era muito a questão 

de você chegar onde esse serviço não está disponível.(...) mesmo que o 

governo passe, como vem fazendo, a investir em novos serviços, de 

qualificar todo o pessoal, na maioria das vezes essa demanda vai 

sempre existir, essa complementação do serviço para profissionais que 

realmente estejam em lugares isolados, não distantes necessariamente, 

mas isolados. (...) Como é que a gente, através de um projeto, a gente 

poderia estar levando esta informação de qualidade para estes 

profissionais que estão atuando na ponta do atendimento fazendo com 

que eles melhorem o nível de atenção que eles dão à população 

(NUTES_1) 

 

Porém, associado a este objetivo, “curiosamente” eles também tinham a 

pretensão de “desafogar” a porta de entrada do Hospital de Clinicas de Recife, 

visto que a demanda de pessoas externas, que poderiam ser atendidas em suas 

unidades básicas, era alta (esta mesma fala encontramos nos projetos de BH e 

PA). 
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(...) a gente pensou num projeto que a gente minimizasse um pouquinho 

a demanda que vinha dos municípios para o HC. A gente tem ônibus, 

todos os hospitais grandes têm ônibus, e ônibus dos municípios de 

manhã (NUTES_1) 

 

Assim, surge de um lado o desenvolvimento de treinamento remoto, com a 

videoconferência, e do outro, uma ferramenta colaborativa, denominada 

Healthnet. 

Healthnet é um sistema com tecnologia WEB que permite o gerenciamento 

do Telediagnóstico e da Segunda Opinião em Saúde. Seu modelo baseia-se na 

estruturação de casos clínicos de pacientes, a partir dos quais são solicitados 

diagnósticos (pareceres) à distância (telediagnóstico) por um ou mais 

especialistas (consultores). A cooperação entre solicitantes e consultores é feita 

através da Internet, com o acesso às informações do caso clínico em questão.  

A estruturação das unidades, bem como do NUTES, aconteceu após 

negociação com seus gestores, pois foi necessária por parte da unidade a 

liberação de um espaço físico, ou seja, uma sala que passou a ser denominada 

de Sala para a Telessaúde. Para este espaço, além da reforma e pintura, foram 

adquiridos móveis, ar condicionado, uma webcam, um televisor de 29 polegadas, 

um vídeo cassete, um computador, um equipamento de scanner e foi instalado 

um link de banda larga para acesso à internet. 

Aqui, gostaríamos de destacar, inicialmente, que durante a nossa visita às 

unidades, observamos que a “Sala de Telessaúde” era mantida fechada – em 

função do “medo de dano nos equipamentos por mau uso e/ou roubo dos 

mesmos”- sendo aberta somente quando há programação de videoconferência, 

que ocorre uma vez por semana, às sextas-feiras. 
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Portanto, gostaríamos de destacar, como primeira crítica, que a 

preocupação com o isolamento do médico e, consequentemente, em provê-lo de 

ferramentas de ensino à distância não é algo natural e espontâneo. Não há a 

utilização do espaço para acesso e pesquisa na internet, contato e troca de 

informações com outras unidades via videoconferência, etc. de forma livre. O uso 

da sala e equipamentos depende da existência de uma programação prévia 

envolvendo o núcleo central. 

Outro ponto de destaque, também, é que os móveis da “sala de Telessaúde” 

são os que possuíam melhor aparência física, quando comparados aos demais. 

Outro exemplo da diferenciação da sala é o aparelho de ar condicionado, pois nas 

unidades este “conforto” ficou apenas para as “salas de Telessaúde”. 

 

 

Analisando os objetivos do Caso sob a ótica da pesquisa 
 

Quando questionados sobre os resultados do trabalho, em momentos 

diferentes da entrevista, os gestores informaram que, apesar do projeto, naquele 

momento, estar entrando no terceiro ano (iniciou-se em 2004), ainda existiam 

muitas definições e decisões a serem tomadas, realizadas. O primeiro ano 

consistiu, fundamentalmente, em completar o desenvolvimento e implantar a 

Healthnet e a estruturação das unidades. 

 

a gente tem conseguido o quê? Um estímulo, a gente tem conseguido 

uma abertura junto aos profissionais, mais um dado com que está 

trabalhando, mas não é uma diretriz, não é uma determinação de 

gestão e acho que isso é um fator crítico porque, mesmo sendo projeto, 

teria que ter uma determinação, um prazo ou qualquer coisa deste tipo 

que a gente pudesse futuramente estar avaliando (....) (NUTES_1) 

 

  



81 

 

 

Impacto no Acesso 
 

A exemplo do projeto anterior (BH), para analisarmos o impacto da solução 

proposta no acesso aos serviços de saúde, a idéia básica é identificar e/ou 

mapear ações que estejam focadas na melhoria e/ou ampliação do acesso por 

parte dos usuários aos sistemas de saúde, em particular as unidades 

participantes do projeto. 

O projeto previa a estruturação inicial de quatro unidades de saúde na região 

metropolitana de Recife. Entretanto, conseguiram implantar e operar somente em 

três, a saber: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe e um Centro Médico em 

Recife. 

 

eu fiz todo um levantamento da demanda que vinha dos municípios, 

quais eram os municípios que demandavam mais. Exatamente esses 

quatro municípios escolhidos {Recife, Camaragibe, Cabo de Santo 

Agostinho e Igarassu} eram os municípios que tinham o maior número 

de encaminhamentos para o HC(NUTES_1). 

 

Neste momento da entrevista, nosso questionamento estava associado aos 

levantamentos e possível avaliação da necessidade das unidades selecionadas, e 

a resposta, por sua vez, foi baseada na geração de demandas para a porta do 

HC, ou seja, a variável ensino à distância dos profissionais, objetivo primeiro do 

projeto, não foi considerada. 

 

Esta é a única avaliação que a gente tem assim desta época, que foi 

levantado muito superficialmente pelo hospital, eles fizeram um 

levantamento no setor de informações, que gera a demanda de cada 

município, e eu escolhi os quatro municípios mais demandados mais 

para cá para fazer este projeto piloto. Então, foi só esta avaliação que a 

gente fez (NUTES_1) 

 

E como ocorreria o acesso à rede atenção saúde na visão do NUTES, a 

resposta seria o uso do Healthnet e, em especial, o uso da videoconferência para 
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educação, e segunda opinião a partir dos médicos consultores no HC. Desta 

forma, eles entendem que diminuiriam a lacuna existente no treinamento dos 

profissionais de saúde, visto que estavam participando da conferência, como 

destacada na fala abaixo: 

 

Hoje, você tem especialista na ponta (unidades básicas distantes do 

HC) atendendo da criança ao adulto e isso já gera uma distorção. 

Então, a necessidade de capacitação deles é muito forte, mas existe 

também a necessidade imediata de uma solução ou pelo menos de um 

apoio, na resolução de alguns casos para minimizar este 

encaminhamento. Isto, na maneira de ver da gente, deveria ser 

conduzido através de sessões de diagnóstico à distância com o 

paciente quando chama a 2ª opinião. 

 

Esta mesma leitura, encontramos na ponta com a Nutes_Dra1, onde ela 

destaca as possibilidades que a tecnologia permitiria enquanto apoio e orientação 

dos profissionais de saúde 

 

NUTES_Dra1 – Para instalar em outras unidades? Eu acho que é 

importante, é interessante. Eu acho que a tecnologia está aí, é só uma 

questão de saber usar a ferramenta. E no momento em que se usar, vai 

se estar diminuindo muito, muito, muito os problemas, por exemplo, que 

eu tenho aqui de consulta de especialista, que é um horror!(...)  

Aqui, a leitura e confirmação da Segunda Opinião, para evitar 

encaminhamentos e eventos desnecessários: 

Uma orientação de um neurologista, um encaminhamento, evitaria que 

eu tivesse a demanda reprimida que eu tenho em neurologia, por 

exemplo. E outra coisa, por exemplo: na minha cabeça, se eu estivesse 

lá no PSF, como médica, se eu tivesse a oportunidade de, na dúvida do 

atendimento, de eu lançar mão disso para ouvir uma opinião que me 

daria tranquilidade na conduta, com certeza que faria.  

A segunda observação deste relato está no fato de que, segundo a Dra1, 

acredita-se que se estabeleceria um novo vínculo. Portanto, um pouco da 

aceitação está associado ao processo de comunicação entre os profissionais e as 

unidades 
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(...) Por telefone é mais difícil de encontrar e internet é um caminho 

certo. (...) Mas o pediatra que está no PSF que precisa de uma visão de 

neurologia diferenciada, mais ampliada, viria para cá e trabalharia com 

um neurologista, digamos, uma vez por semana durante um período de 

um mês e, a partir daí, não é o que ele vai aprender neste período, mas 

é o vínculo que ele vai criar com aquela pessoa que vai fazer com que 

ele possa levar o e-mail daquela pessoa para casa, possa fazer este 

tipo de contato. É conhecer, é referência, é liberdade, ‘eu conheço’. Não 

é uma referência hipotética, não. 

 

Em ambas as falas, outro ponto de evidência é que ainda há uma forte 

pressão da unidade sobre a ampliação da demanda de atendimento do público, e 

o profissional do PSF não “tem conseguido administrar o tempo entre 

assistir/participar de videoconferência e atender a população”. Na fala da 

Nutes_Dra1, esta pressão poderia ser traduzida após o curso e vínculo no 

adequado encaminhamento e referenciamento de pacientes a outras clínicas 

(exemplo da Neurologia). 

 

Então, assim, a gente tem observações de campo que indicam que a 

utilização deste sistema seria extremamente positivo para  melhoria do 

fluxo de pacientes na rede, só que a gente não tem conseguido ainda 

uma utilização em alta escala que a gente pudesse estar avaliando este 

impacto. A gente não tem conseguido. A gente tem conseguido só com 

o trabalho de capacitação de especialistas, ai a gente tem, existe uma 

demanda para aumentar, etc. Mas a gente agora está organizando 

cursos específicos sobre alguns temas que estão sendo colocados 

justamente baseados em algumas demandas deles. Então, a forma que 

eles estão encontrando para discutir o caso do paciente está sendo um 

treinamento. Isso é uma coisa muito clara (NUTES_1). 

 

Para os coordenadores do NUTES, a resposta para a demanda de apoio e 

orientação aos profissionais no uso da ferramenta,  está no uso e disseminação 

da Segunda Opinião mediada pelo Healthnet, além de gerar aprendizado para os 

próximos casos. Em contrapartida, a participação dos profissionais não é natural, 

ou eles relatam dificuldades em participar, dado que esta atividade 
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(videoconferência e Healthnet) não faz parte da rotina da unidade e dos 

profissionais PSF: 

 

Aí entram questões de como incluir isso na rotina, porque a rotina do 

PSF é pré-definida, você tem a rotina de visitas, então como você inclui 

isso ai dentro desta rotina de trabalho deles, como é que a gente vai 

fazer isso. Porque, no momento em que ele está defendendo o 

paciente, que ele leva este paciente para a discussão 

(videoconferência), ele está utilizando o tempo dele de atendimento na 

unidade. E normalmente o que acontece é que a demanda destas 

unidades de atendimento local ainda é muito alta porque as divisas do 

programa de visitas familiar, etc. Apesar de ser utilizado, ele ainda não 

conseguiu, vamos dizer assim, centrar as idas dos pacientes à unidade 

de saúde para atendimento. O que acontece é que tem uma demanda 

muito grande de atendimento público na unidade e que isso ai também 

termina destacando no meio porque a idéia do modelo fosse 

gradativamente (...)(NUTES_1). 

 

Explorando mais o tema na unidade, o que ainda se evidencia, a exemplo 

dos mesmos achados dos projetos de BH e PA, é a necessidade de implantar 

ferramentas de Regulação, ou seja, a organização do atendimento, da atenção 

secundária e terciária, com especialista, e gerando, em nossa opinião, uma 

confusão de objetivos e propósitos.  

Nos atendimentos via videoconferência, os entrevistados relataram o caso 

de um paciente que teve o seu tratamento redirecionado, e não foi preciso ser 

encaminhado aos grandes centros para tratamento, ou ao próprio HC. Para 

exemplificar este fator Regulação, em uma das sessões de videoconferência, 

conseguiram agendar uma consulta com especialista a partir da discussão, 

porém, sem fazer o uso do encaminhamento normal, ou seja, o médico consultor 

aceitou agendar a consulta para o paciente. Esta ação, na visão dos 

coordenadores, é um resultado positivo do processo, olhando-se isoladamente o 

contexto, obviamente. 
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NUTES_2– Não, a consulta a gente conseguiu remarcar com, no 

máximo, 15 dias. Mas eu estou dizendo assim: se houvesse assim uma 

proposta atrelada de ter a facilidade destas pessoas já fazerem os 

exames que estão pedidos dentro da teleconsulta para que não haja 

esta demora tão grande. É que a gente sabe que o sistema de saúde é 

este mesmo, que você só consegue marcar um exame com dois, três, 

quatro meses depois. Mas assim, para não perder de vista este trabalho 

que está sendo feito. 

 

Neste ponto da discussão, as entrevistadas dialogam exatamente sobre este 

ganho com o uso da Telemedicina como uma ferramenta de facilitação do 

referenciamento, ou seja, a execução do papel de operacionalização da regulação 

da fila de atendimento para os demais níveis de atenção. 

 

Entrevistada 2 – Uma atividade maior. 

 

NUTES_2– Uma atividade maior. Um consultor poderia encaminhar 

essa facilidade, alguma coisa assim que ia mais rápido. (...) Se for em 

nível de HC, a gente até pode estar encaminhando. Agora, se não for 

dentro da rede HC, dificulta. Mas eu acho que é uma forma da gente 

estar discutindo. Se houve o telediagnóstico, é necessário que alguém 

amarre, até o próprio estagiário responsável pela unidade estar indo 

buscar. 

 

NUTES_2– É uma coisa tão rica, tão boa assim para o pessoal da 

comunidade que evita estar se deslocando. 

 

Entrevistada 2 – Quando for já vai com a consulta marcada para 

determinado horário. Logo no início, quando a gente pensou o projeto, a 

idéia seria essa. Para minimizar a demanda que iria para lá, a idéia era 

que a gente conseguisse fazer o mapeamento das necessidades e estar 

referendando o paciente que precisasse ali mesmo. Só fossem para o 

HC aqueles que fossem referendados nas videoconferências, no 

telediagnóstico, aquele que precisasse mesmo ser deslocado por ser de 

alta complexidade mesmo. O que poderia resolver na ponta, ficava na 

ponta, mas também quando viesse, já viesse com tudo já referendado, 
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o leito já marcado, a cirurgia marcada, tudo isso já tudo mais ou menos 

encaminhado. 

 

Encontramos, ainda, a participação no NUTES com projeto de Segunda 

Opinião coordenado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de Recife. O hospital 

possui um departamento de Cardiologia Pediátrica que tem utilizado algumas 

ferramentas para dar Segunda Opinião a exames realizados no Hospital para 

pacientes SUS, com a audiência de um Hospital Universitário da Inglaterra. 

 

RM – A cardiopediatria [Hospital Benef. Portuguesa] está com vocês 

também? 

 

NUTES_3– Da cardiologia pediátrica, a gente tem um grupo dentro do 

Instituto do Coração que é uma ONG. A Beneficência Portuguesa daqui 

é uma (...inaudível) e a gente montou um grupo lá, com os 

equipamentos da gente, com a estrutura da gente. Ela tem algumas 

atividades, dentre elas uma discussão de caso regular com a Inglaterra 

que ela já faz, com o hospital de lá, e a gente já está trabalhando na 

questão da segunda opinião. Pegando o caso de Caruaru, que é uma 

cidade do interior aqui da gente, que transmite o eco [exame 

ecocardiografia] e discute se precisa ou não precisa de cirurgia. É o 

mesmo modelo que a gente quer ter lá em Petrolina. 
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Existe outra unidade, que é o centro urbano de Recife, que tem uma 

demanda, um volume grande de crianças, e faz uma segunda opinião 

com elas dentro do Hospital Beneficência. Então, tem esta faceta 

urbana aqui que já está pré-desenhada, funcionando bem. A gente tem 

os casos de Caruaru, Petrolina e um hospital de João Pessoa, que é o 

estado vizinho da gente, que a gente vai estar trabalhando em breve. 

Mas é focado, ou seja, não é PSF. (...) Ela faz diagnóstico para ultra, 

(...), muito específico. E tem especialidade que todo canto precisa. 

Mesmo em Recife, a gente tem poucos profissionais desta área. 

 

Este projeto não envolve as Unidades selecionadas pelo NUTES para o 

PSF. O processo seletivo é determinado pelos profissionais do Hospital, e nosso 

acesso foi limitado, sob a fala de que era um projeto piloto do Hospital, e seus 

resultados, até aquele momento da pesquisa, não foram disponibilizados e/ou 

associados a esta tese. O registro aqui é apenas da existência do projeto com 

participação do NUTES. 

 

Impacto econômico 
 

Os diversos artigos (Jacklin, 2003; Jannett, 2003; Whitten, 2002) destacam 

que um dos primeiros impactos produzidos pela Telemedicina está associado à 

diminuição do deslocamento dos pacientes e profissionais de saúde para 

realizarem seus tratamentos. Nos projetos analisados (BH, PE e PA), não 

conseguimos informações suficientes para determinar este impacto. Entretanto, 

nossa expectativa mínima era a de determinar se minimamente foram realizadas 

avaliações de custo-benefício do projeto de Telemedicina frente à soluções 

conhecidas e tradicionais; ou ainda, qual o impacto que produziria investir nestes 

projetos frentes aos indicadores de saúde, preocupação esta também presente 

entre os coordenadores do NUTES: 

 

Nutes_1 – Aí entram questões de como incluir isso na rotina, porque a 

rotina do PSF é pré-definida, você tem a rotina de visitas, então como 

você inclui isso aí dentro desta rotina de trabalho deles, como é que a 

gente vai fazer isso. Porque, no momento em que ele está defendendo 

o paciente, que ele leva esta paciente para a discussão, ele está 
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utilizando o tempo dele de atendimento na unidade. E normalmente o 

que acontece é que a demanda destas unidades de atendimento local 

ainda é muito alta porque as divisas do programa de visita familiar e etc. 

(....) O que acontece é que tem uma demanda muito grande de 

atendimento público na unidade e que isso aí também termina 

destacando no meio porque a idéia do modelo era que isso fosse 

gradativamente (...) 

 

RM – Que tivesse uma contenção lá na ponta? 

 

NUTES_1 – Contenção na ponta. Então assim, a gente tem 

observações de campo que indicam que a utilização deste sistema seria 

extremamente positivo para a melhoria do fluxo de pacientes na rede, 

só que a gente não tem conseguido ainda uma utilização em alta escala 

que a gente pudesse estar avaliando este impacto. A gente não tem 

conseguido. A gente tem conseguido só com o trabalho de capacitação 

de especialistas, aí a gente tem, existe uma demanda para aumentar, 

etc. Mas a gente agora está organizando cursos específicos sobre 

alguns temas que estão sendo colocados justamente baseados em 

algumas demandas deles. Então, a forma que eles estão encontrando 

para discutir o caso do paciente está sendo um treinamento. Isso é uma 

coisa muito clara. 

 

Esta leitura, do impacto na rede de atenção e nos indicadores de saúde, 

também fica evidente na fala dos coordenadores do projeto, quando mencionam o 

tempo de participação do profissional do PSF nas videoconferências ser o mesmo 

que ele deveria gastar na unidade, atendendo, que por sua vez, tem uma alta 

demanda de atendimento. Um movimento esperado seria, eventualmente, a 

ampliação da oferta. Entretanto, o modelo ainda não foi suficientemente testado e 

avaliado, como destacamos abaixo: 

 

NUTES_1 – Não. A ampliação está prevista de acontecer, a gente já 

está avaliando colocar um ponto de internet do estado. Na prática, o 

que a gente fez é o seguinte: as demandas por expansão elas sempre 

existiram e a gente não aceitou porque a gente estava querendo 

realmente passar uma fase avaliando a utilização do sistema, mesmo 
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com as ferramentas preliminares que a gente tinha de avaliação.(...) A 

gente hoje tem dados com relação à forma de capacitação, que 

justificam realmente essa solução, mas em nível de utilização de 

segunda opinião, não. Então, na prática, o que a gente está querendo 

fazer é expansão para a gente ter um quantitativo maior para poder 

avaliar o tempo deste quantitativo e os recursos de utilização porque 

como a gente (...) 

 

Eu acho assim: uma das coisas que eu sempre discuti aqui com a 

equipe, desde o início, era que... Eu, particularmente, fui contra fazer 

ATM com quatro municípios. A minha visão era muito mais fazer um 

município e várias equipes e a gente terminou optando fazer quatro 

municípios com uma unidade. Então, a diversidade política e 

profissional e de infra-estrutura entre os municípios foi um traço muito 

forte para a gente iniciar rapidamente o projeto. Então, a gente passou 

muito tempo preparando a infra-estrutura, aproximadamente um ano 

para poder instalar as salas, para poder instalar os vídeos de 

conectividade, etc... 

 

Não é possível determinar os investimentos totais do projeto. Há registro de 

valores repassados pelo Ministério da Saúde, porém, muitos dos recursos de 

desenvolvimento da solução são oriundos de bolsa CNPq e projetos, para 

desenvolvimento da ferramenta Healthnet. O projeto tem inicio em 2001, com 

montagem de infra-estrutura, equipamentos e rede, mas a operação nas 

unidades, em 2004. 

 

NUTES_1 – Veja só: a gente terminou o projeto, este primeiro projeto 

no começo de 2004. Aí conseguiu a liberação de recursos de 

manutenção por um ano que termina em dezembro de 2005 porque foi 

prorrogado porque houve atraso na liberação. E esse recurso de 

manutenção de um ano foi em torno de R$ 600 mil/ano, só que excluiu-

se o custo de comunicação. A gente conta até hoje com o patrocínio da 

Telemar e a gente já conseguiu repassar os custos da comunicação dos 

municípios para os municípios. Então hoje a Telemar patrocina o nível 

da unidade [link banda larga]. 
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Quando questionado sobre os valores investidos, se fundamentalmente era 

em salários, a resposta foi: 

 

NUTES_1 – Esse valor hoje tem alguns acréscimos de equipamento, a 

gente melhorou um pouco a infra-estrutura de equipamento, na 

realidade teve uma boa parte do equipamento porque, num primeiro 

projeto, a gente tinha solicitado R$ 1 milhão e 700 mil, mas foi liberado 

R$ 1 (mi) no primeiro ano (....) 

 

RM – Quem patrocinou o Healthnet? 

 

NUTES_1 – Na realidade foram vários porque foi o seguinte: o 

Healthnet, a célula dele vem desde o projeto da rede de ATM. A gente 

(inaudível) deste projeto da rede de ATM, isso em 99, a gente fez 

alguns experimentos na área de telecardiologia e aí a gente aplicou o 

número de comunicação para avaliação de diagnóstico, de 

ecocardiografia, intra-útero e, a partir destes modelos, a gente idealizou 

o sistema de (inaudível). Aí é que foi desenvolvida uma tese de 

mestrado – foi a tese de aluna A, do Centro de Informática, bolsista do 

CNPq, que fez um mestrado – e o desenvolvimento foi feito através de 

alunos de iniciação científica com a gente. Por isso que o 

desenvolvimento demorou tanto. 

 

Só agora é que a gente, de mais ou menos um ano para cá, é que a 

gente tem uma equipe de desenvolvimento mais estruturada, com 

projeto, com trade, mas como era antes, a gente não tinha nível 

profissional. (...) Em determinado momento, obviamente, a gente 

precisou de uma consultoria, de uma assessoria, de profissionais 

especializados, mas todas as pessoas que trabalham aqui são 

bolsistas. 
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Uma forma para podermos detectar estes impactos, na nossa visão, seria a 

partir dos indicadores básicos de saúde, ou seja, o número de consultas ofertadas 

à população em todas as modalidades3. Para o projeto de NUTES, os valores 

envolvidos e apresentados não permitem fazermos afirmações. 

Apenas para efeito de estimativa, se considerar o valor de R$ 1,7 mil de 

investimento estimado pelo NUTES, estes valores produziriam aproximadamente 

800 mil novas consultas SUS no primeiro ano. 

 

  

Tabela 4 – Distribuição consultas por Usuários SUS, nos municípios com unidades 

participantes do Projeto NUTES (Healthnet) 

 

Quando comparamos os resultados encontrados com os parâmetros 

adotados por nós (apresentados na metodologia), fica evidenciado o baixo volume 

de consultas à população. É verdade que na tabela acima não consta o volume 

de consultas realizadas pelo PSF, mas esta opção se deu porque não temos 

como diferenciar o tipo de atendimento no PSF na base SUS. Lá, há registro de 

atendimento da equipe, porém, sem especificar qual o profissional ou 

especialidade. 

                                                 
3
 Observamos que no projeto de BH, os valores investidos produziriam no projeto o equivalente ao aumento 

de 500 mil consultas/ano (1,5 mil em três anos) 

Município 2004 2005 2006
260290 Cabo de Santo Agostinho 0,58      0,64      0,62       
260345 Camaragibe 0,24      0,25      0,34       
260680 Igarassu 0,18      0,34      0,47       
261160 Recife 1,51      1,53      1,58       
Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - 2006

Consulta por Usuário/Ano
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Impacto na Aceitação 
 

O projeto, no momento da pesquisa, não possui instrumentos de avaliação 

orientados ao acompanhamento do projeto em todas as suas fases, e o utilizado 

não nos pareceu o mais adequado. Em geral, pelas respostas apresentadas, 

temos o relato a seguir: 

(..)  A gente queria sentir um pouquinho como era a reação do público 

dentro da vídeo.(...) para estar no final da videoconferência 

conversando com a equipe, monitorar mais de perto. Eu acho que isso 

daria uma avaliação mais fidedigna você conversando, saber se ele 

gostou do vídeo, né? O formulário ele apresenta, mas muitas vezes a 

pessoa coloca “ótimo” e muitas vezes estão tentando não 

desagradar.(...) Então, “B [estagiária] ficou responsável por 

Camaragibe, Joaquim [estagiário] pelo PSF de Recife”, exatamente 

para sentir um pouquinho dessa opinião, para estar avaliando mais de 

perto todo este processo (NUTES_1 ) 

Outro destaque deste relato, esta no fato de que o grupo responsável pelo 

projeto identificou a necessidade de colocar um técnico estagiário para operar os 

equipamentos e coordenar os trabalhos de videoconferência. Portanto, a adesão 

da unidade é uma adesão assistida. 



93 

 

Para determinar a aceitação do projeto, identificamos três pontos que 

merecem destaque ao longo das entrevistas. Primeiro, a fase marcada por 

algumas dificuldades de aproximação e apresentação do projeto para os 

profissionais das unidades; a segunda etapa se destaca pela aceitação como 

forma de acesso ao sistema de saúde, ou seja, participar do projeto daria aos 

usuários possibilidade de acessar recursos da atenção secundária; e, por fim, a 

aceitação apenas do processo de treinamento da videoconferência. 

A gente tem de terminar a sensibilização para utilização da tecnologia 

porque o que vem acontecendo é que a adesão aos programas de 

videoconferência tem sido infinitamente superior que a adesão ao 

sistema Healthnet. Apesar dos sistemas de internet apresentarem 

inúmeras facilidades construtivas, (....) existe ainda uma reação muito 

forte dos profissionais em utilizar o sistema. 

 

Segundo os coordenadores do projeto, a aceitação inicial teve uma 

dependência direta da participação dos gestores, ou seja, o processo de 

aderência começou com os gestores, que por sua vez “indicavam” a participação 

dos técnicos nas videoconferências 

 

A gente tem conseguido o quê? Um estímulo, a gente tem conseguido 

uma abertura junto aos profissionais, mais um dado com que a gente 

está trabalhando, mas não é uma diretriz, não é uma determinação de 

gestão e acho que isso é um fator crítico porque, mesmo sendo projeto, 

teria que ter uma determinação, um prazo ou qualquer coisa deste tipo 

que a gente pudesse futuramente estar avaliando. Apesar da gente 

estar trabalhando com quatro municípios, a gente não conseguiu em 

nenhum deles essa decisão de gestão porque aí envolve muitas 

questões políticas, envolve questões de (inaudível) das equipes de 

saúde, existe questões contratuais destas equipes, existe uma 

fragilidade no processo de contratação das equipes de saúde da família 

ainda (Nutes_1) 
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(...) é uma designação do gestor de utilização, o tempo que vai levar 

para provocar esta utilização vai ser muito grande, pelo menos é o 

sentimento da gente. Então, tem que ter uma diretriz efetivamente de 

gestão. Então, a gente fica meio que no meio de um círculo vicioso 

porque, por um lado, a gente precisa mostrar o quanto a utilização 

destes sistemas pode ser benéfico não apenas para o paciente que está 

lá na ponta por causa da qualidade, mas também para o profissional 

para ele organizar o seu atendimento; e, por outro lado, a gente precisa 

ter uma confirmação da gestão de que aquilo realmente pode ser bom e 

que deve ser utilizado. E essa confirmação a gente não tem 

conseguido. (NUTES_1) 

 

A primeira fase, como mencionamos, foi marcada pelo processo de 

implantação do programa, que não foi algo simples, quando da aproximação com 

os profissionais das unidades, além é claro, da falta de comunicação para as 

unidades dos objetivos que se pretendiam alcançar. Nas “entrelinhas”, ficam 

indicações de uma disputa política sobre a gestão do projeto, como mencionado 

anteriormente, e contra os reais benefícios à população, conforme relato abaixo: 

 

NUTES_3 – (...) Então, na verdade, a gente está inserindo uma 

atividade diferente do que ele [profissional PSF] está habituado a fazer, 

daí que vai tomar algum espaço dele. É uma atividade que, nos 

questionários que a gente fez, ele identificou como importante, como 

uma coisa que vai agregar para ele e que ele necessita, mas acho que 

o grande problema ainda é a gente identificar como vai inserir esta 

atividade dentro da rotina dele porque é uma rotina extremamente 

desgastante. Ele não consegue parar para fazer outras coisas. Então, 

isso é uma coisa que a gente vai estudar melhor e fazer a continuidade 

deste treinamento. 

 

Então, na verdade, eu vejo isso: o profissional, ele foi treinado para, 

digamos assim, ele fez o treinamento inicial, acredita na ferramenta, 

acha que é importante, vê necessidade, vê espaço para utilizar, mas ele 

precisa ser mais sensibilizado e precisa encontrar um momento para o 

Healthnet dentro da rotina dele diária (...). 
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Outro exemplo desta “dificuldade” pode ser observado na comparação dos 

objetivos proposto pelo NUTES e os resultados alcançados. Capacitar o médico à 

distância não é a “real” necessidade, como podemos ler nas entrelinhas dos 

comentários da entrevistada NUTES_Dra1: 

 

RM - Gostaria de saber um pouco como foi a experiência do NUTES 

aqui com Telemedicina, como estava antes de ser montado o núcleo, 

como era e depois quais foram as modificações percebidas por vocês, 

pelos profissionais e usuários. 

 

NUTES_Dra1 – Veja só: a gente tem um projeto que ainda inclusive não 

está funcionando adequadamente, como deveria funcionar, utilizando a 

Telemedicina como segunda opinião, como educação continuada, essa 

coisa toda, porque eu acho que a gente vai precisar e está se 

começando agora o planejamento estratégico das unidades e, com isso, 

a gente vai incrementar e fazer com que estes profissionais venham 

mais para junto, trabalhem mais essa questão, que eles possam estar 

fazendo realmente uma segunda opinião. Hoje, a gente está 

conseguindo fazer as teleconferências, pesquisa bem interessante, mas 

eu acho que ainda é um começo. A gente ainda não pode dizer que 

está satisfatório, absolutamente satisfatório. 

 

RM – Todos estes profissionais hoje do ambulatório participam, já 

participaram? 

 

NUTES_Dra1 – Não. Há profissionais que participam, outros não. 

Alguns participaram de algumas conferências, mas assim, não é uma 

rotina, não se tornou uma rotina para eles. 

 

RM – Teria algum ponto principal que você identificaria “isto é um 

dificultador ou é um dos motivos principais pelos quais as pessoas não 

participam”? 

 

NUTES_Dra1 – Eu acho que existem vários pontos, veja só. A gente 

não é, efetivamente, unidade de ensino e as pessoas que trabalham 

aqui muitas vezes elas não passam tempo suficiente dentro da unidade 
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para que pudessem se dedicar mais a esta questão do ensino, da 

conferência, da discussão. Inclusive porque o período da 

teleconferência ocorre às 11 horas da manhã e muitas pessoas não 

estão na unidade neste horário. Isso dificulta um pouco, mas todas as 

vezes em que são convidados e que se tem um tema que interesse, 

eles vão, mas ainda não está solidificado. 

 

O volume, a demanda de atendimento da população, exige muito mais a 

atenção da unidade, portanto, eles não entendem como fundamental a 

participação no treinamento, apesar de acharem que o mesmo agrega valor à 

formação deles (unidade). Outro ponto é que a segunda fase ou etapa da 

aceitação é marcada por uma ação condicionada, ou seja, a participação das 

Unidades de Saúde no projeto é – na visão da unidade - um facilitador na entrada 

no HC. 

Entretanto, como podem comprovar na fala abaixo, a técnica da Unidade de 

Saúde – Entrevistada PSF1- discutindo o tema com uma das coordenadoras do 

projeto Telessaúde – Entrevistada NUTES- entende que, pelo fato do paciente 

estar sendo submetido a uma discussão de caso via videoconferência, ele deveria 

ter acesso rápido como continuidade de tratamento. 

 

(...) que eu acho muito interessante (...). Por exemplo, essa aí que a 

gente fez, a gente fez em junho de 2003. Aí, ela conseguiu fazer 

endoscopia uns três a quatro meses depois – foi aquele período 

eleitoral do ano passado – e só agora que retornou com essa 

endoscopia. Veja, seis meses. (....) Não, a consulta a gente conseguiu 

remarcar com, no máximo, 15 dias. Mas eu estou dizendo assim: se 

houvesse assim uma proposta atrelada de ter a facilidade destas 

pessoas já fazerem os exames que estão pedidos dentro da 

teleconsulta para que não haja esta demora tão grande. É que a gente 

sabe que o sistema de saúde é este mesmo, que você só consegue 

marcar um exame com dois, três, quatro meses depois. Mas assim, 

para não perder de vista este trabalho que está sendo feito. (...) Uma 

atividade maior. Um consultor poderia encaminhar essa facilidade, 

alguma coisa assim que ia mais rápido (NUTES_3) 
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NUTES_3– E um segundo momento, que é a parte de discussão, do 

debate. O palestrante fica aqui, você dá a palavra para cada município e 

estes profissionais conversam, tiram suas dúvidas. E aí existe a grande 

questão. O profissional daqui é um profissional de alta complexidade. 

São presidentes de sociedades brasileiras, são professores. Então, eles 

vão indicar um determinado protocolo para alguns que nem sempre o 

PSF é capaz de utilizar. (...) Dificuldade por dificuldade, um hospital 

como aqui o HC ainda têm muito mais facilidade do que um profissional 

que está lá na ponta. Então, no mesmo momento do debate é que 

existe o momento mais rico, que é quando existe uma adaptação entre 

o protocolo internacional com o que pode ser feito na ponta. 

 

RM – Isso também envolve o agente comunitário ou só médico e a 

enfermagem? 

 

NUTES_3– Na verdade, toda a equipe de saúde. A gente está 

observando uma dificuldade grande de fazer uma palestra que consiga 

abranger estes dois grupos. Na verdade, o agente comunitário não é um 

profissional de saúde. Ele é uma pessoa da comunidade, identificada 

como tendo jeito para a coisa, e foi pensado alguns conteúdos 

específicos para ele. Mas ele não é um profissional de saúde, não tem 

uma formação. Então, é difícil para ele captar, questão de cultura 

mesmo. A gente observou um maior percentual de participação do 

agente comunitário no início das (inaudível) e depois houve uma 

redução. 

A gente está trabalhando agora junto com uma outra universidade, que 

já tem um programa de capacitação de agente comunitário para a gente 

tentar fazer dois blocos diferentes. Um bloco de capacitação para o 

profissional de nível superior e outro bloco para os agentes comunitários 

de saúde. A gente quer trabalhar isso. É o tipo de coisa também que 

todo mundo está começando. 

 

A terceira etapa da aceitação foi que, enquanto movimento de 

videoconferência, foi possível conseguir adesão e participação de todos. O 

mesmo já não ocorreu com a ferramenta Healthnet. 
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NUTES_2– É a nossa batalha aqui para que seja utilizado, mas existe 

uma resistência por parte dos profissionais, até porque se a unidade de 

saúde tivesse equipamento de informática seria o mais fácil para que 

eles mudassem. Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, 

entrar no computador e utilizar seu tempo de casa com o trabalho eu 

acho mais complicado. Se essa unidade dispusesse de computadores, 

de internet, eu acho que seria bem mais fácil. 

 

De forma geral, o resultado da aceitação é pontual. Depende do momento 

de participação do usuário no processo e dos gestores da unidade, quanto ao 

grau de influência neste processo. 

 

(...) No caso da capacitação, de conferências, já é bem mais claro para 

eles os benefícios, é bem mais claro a forma de utilização porque já é 

um instrumento que remonta à questão da televisão e etc. (...), é bem 

mais familiar. Teve alguns problemas de utilização no início, mas a 

adesão sempre foi frequente. 

 

Então, hoje a gente ainda não tem como avaliar, por exemplo, a 

discussão do caso com a presença do paciente, o vídeo, e a discussão 

do caso do paciente por internet. A gente não tem ainda como fazer um 

comparativo porque a gente precisaria ter um nível de utilização maior. 

Como te falei anteriormente, a gente está numa fase preliminar de 

utilização do processo. A gente acreditava, no início, que o sistema de 

internet iria ser bastante utilizado, seria utilizado de uma maneira muito 

mais forte. No entanto, não é isso que está acontecendo. 
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Os resultados do projeto, sob ponto de vista dos seus objetivos 
 

Ao analisarmos os objetivos propostos pelo NUTES – Capacitação e 

Segunda Opinião, frente aos resultados encontrados, temos que: o processo de 

capacitação via Videoconferência teve resistência no inicio, mas já conseguiram 

colocar em operação, com atividades regulares/programadas às sextas-feiras;  

Ainda de acordo com os coordenadores, e replicado nas falas abaixo, não 

tinham avaliado o projeto como um todo, de forma que pudessem mensurar os 

resultados enquanto determina algum impacto e/ou melhorias nos indicadores de 

saúde. Existe a disposição em avaliar, mas ainda não estava claro o que (?) e o 

como (?). 

 

No NUTES_1, no segundo momento depois, depois do funcionamento 

de quatro semanas do projeto, começou uma avaliação. A gente das 

datas de frequência, avaliação das (inaudível) que a gente tinha na 

condução da videoconferência. A gente distribuía para eles avaliarem e 

então ela fez um levantamento com o chefe de quantos estavam sendo 

treinados, qual eram as especialidades que tinham a maior demanda. 

 

NUTES_3– A gente tem alguns dados do município, de algumas coisas 

que a gente supôs que (inaudível) comunicadores ou uma direção para 

a gente avaliar. (...) Quantos encaminhamentos foram feitos, número de 

internamentos, esse tipo número que vá trazer alguma forma para a 

gente comparar depois o experimento para a gente poder substituir, 

mas (inaudível). Esses dados que a gente tem, na verdade, foram os 

que a gente coletou, mas eu não sei dizer para você exatamente em 

que data a gente vai usar dentro do estudo. (...) seria importante avaliar, 

depois da ferramenta colocada (...). 

 

NUTES_2 – E a caracterização é do município, não é da área específica 

que a gente está trabalhando. (...) a caracterização para aquela área, 

porque aí a gente foca e trabalha só á área onde está localizado o 

núcleo. É uma caracterização geral, então não esta avaliação tão 

fidedigna. 
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O segundo objetivo, que seria a realização da Segunda Opinião com uso do 

Healthnet, não obteve o mesmo êxito como destacado nas falas de 

videoconferência, os profissionais acabam utilizando as sessões de 

Videoconferência para discutir os pacientes em atendimento do PSF. 

Um resultado subjacente (indireto) a estes dois e, de certa forma, já 

mapeado na sessão Acesso e Aceitação, chama-se Regulação. O projeto do 

NUTES contribuiu para estreitar a comunicação e relacionamento entre as 

Unidades de Saúde, a Universidade e o Hospital de Clínicas. Com esta 

aproximação, eles entendem que facilitou os encaminhamentos ao HC, como 

podemos perceber na fala abaixo (apesar de longa, entendi como necessária sua 

manutenção); 

 

NUTES_3 – (...)  A idéia é que eles resolvam os programas lá para 

evitar mandar para cá. Então, os médicos que estão aqui mesmo, os 

especialistas, são professores, vêm para cá (...). A gente está gravando, 

eles também lá estão gravando. A idéia é realmente aumentar a 

resolutibilidade para que os próprios médicos daqui não atendam os 

casos que seriam simples. A idéia, como hospital de alta complexidade, 

a idéia é que venha para cá só o que for complicado. O que for simples 

que eles consigam resolver por lá mesmo. E como os médicos (...), eles 

ficam sem ter lá como dar uma opinião mais específica. O que está 

notando que está acontecendo muito é que o pessoal está trazendo 

para vídeo as dúvidas dos casos de (inaudível). 

 

Porque, a partir do momento que vêm lá da unidade central esta 

tecnologia (Telemedicina / Healthnet) para ser pactuada com eles para 

a ponta, eu acho que eles têm um maior acesso. As equipes aderem 

com mais facilidade do que pensar até mesmo... Eu tenho 22 anos de 

universidade. A experiência de capilaridade foi muito fechada e nunca 

ajudou, de certa forma, os gestores. Esteve sempre na parte de ensino 

ou na parte de trabalho de tecnologias, mas nunca foi levado para fora. 

Agora que a gente tem o projeto, a gente tentou aproximar o gestor 

local, ajudando ele no planejamento de ações mesmo. 
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Caso T@lemed – Porto Alegre 
 

O terceiro caso estudado refere-se ao projeto T@lemed de Porto Alegre, 

uma parceria envolvendo a Santa Casa de Porto Alegre e o CETA – Centro de 

Excelência em Tecnologias Avançadas – Federação da Industria do Estado do 

Rio Grande do Sul -FIERGS(Binotto, 2006). 

 

Descrição do Caso 
 

Este projeto está baseado na transmissão de imagens de ultrassom 

realizada entre quatro municípios – Cidreira, Lagoa dos 3 Cantos, Mostardas e 

São Borja- e a transmissão das imagens para a Santa Casa de Misericórdia de 

Porto Alegre, para segunda opinião.  

Para entender o projeto T@lemed, como primeiro tarefa, iremos apresentar 

o CETA, a partir de seus interlocutores entrevistados: 

 

PA_1 (...) Foi criado há mais ou menos cinco anos atrás, por uma 

demanda da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A 

Fiergs queria, digamos assim, capacitar um pouco mais as indústrias do 

Estado com tecnologias internacionais, seja fazer tipo a transferência de 

tecnologia. Só que o foco da Fiergs é nas indústrias e aqui, no Rio 

Grande do Sul, o grande chamativo são as indústrias metais-mecânicas, 

silos, máquinas industriais, indústria madeireira, de móveis, (....). Então, 

o objetivo era essa transferência de tecnologia e também decidir estas 

tecnologias. 

  



102 

 

Então começou com a SCT, que é a Secretaria do Estado de Ciência e 

Tecnologia. Fizeram um acordo e resolveram fazer uma parceria 

internacional com o Fraunhofer Institut fur Grapghische 

Datenverarbeiturng da Alemanha. O Fraunhofer é uma sociedade que 

tem 57 institutos, cada instituto tem um foco – por exemplo, foco em 

nanotecnologia; foco em pinturas, em materiais químicos; foco em 

computação gráfica, que é o Instituto de Computação Gráfica, que é o 

qual a gente tem esta parceria do Projeto T@lemed. Então, eles fizeram 

esta cooperação entre o governo do Estado e o Governo da Alemanha, 

e disso aí surgiu o CETA. 

 

O Fraunhofer faz um meio-de-campo entre universidade e empresa. 

Muitas empresas não têm uma divisão de pesquisa e desenvolvimento 

e, aqui no Brasil, quase nenhuma tem, a não ser Petrobras, Embraer. 

Pode contar nos dedos as empresas que têm realmente investido em 

pesquisa e tecnologia na própria empresa, na própria instituição. Então, 

o CETA, e mesmo a filosofia do Fraunhofer é essa: tentar pegar 

pesquisas saindo da universidade e diminuir o tempo em que elas saem 

da universidade e são aplicadas na indústria. 

 

O primeiro fato “curioso” percebido na entrevista com os coordenadores foi a 

motivação para a realização do projeto. O projeto surgiu a partir de discussões 

entre os Conselheiros da FIERGS, onde um deles mencionou que “gostaria de 

diminuir o número de atendimento a pacientes de outros municípios na porta da 

Santa Casa”. Este Conselheiro da FIERGS, por sua vez, também era na época o 

Provedor (Patrono) da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 
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PA_2 – A Santa Casa é o maior complexo hospitalar no pátio privado da 

América Latina. Eles são bem avançados em tecnologia, eles têm 

interesse em novas pesquisas e em Telemedicina. Foi a oportunidade 

boa para eles começaram isso. A direção da Santa Casa está ciente 

que esta é a medicina do futuro. Telemedicina tem a questão de como é 

que era. Você sabe que o paciente pode se recuperar melhor em casa 

do que no hospital, desde que ele seja bem atendido e monitorado, etc 

e tal. Este foi o maior interesse, acima de tudo. Realmente, é começar 

esta pesquisa, que você sabe que aí no futuro a gente sabe, vai ter que 

aderir no futuro. Então, é melhor começar agora e ter a expertise de, 

inclusive, ajudar a desenvolver localmente, a começar a (?) coisas. 

Acho que o interesse foi mais esse. 

 

RM – É a partir daí que vai o convite à Santa Casa? 

 

PA_1 – A verdade é que a gente tinha, na época... o vice-provedor da 

Santa Casa na época, agora já falecido, ele era diretor do nosso 

conselho aqui. Então, ele foi a pessoa de contato que estava nas duas 

pontas e que fez a ligação delas. Até a conselho dele: “Tem a Santa 

Casa, sou provedor. Não querem entrar em contato ?” Na época da 

proposta, a gente fez o contato e elaborou junto. Essa foi a história. 

 

Diante destas observações, e associados aos interesses da indústria, os 

Diretores da FIERGS orientaram o CETA a estudar e propor alternativas de 

solução à Santa Casa, que por sua vez, estivessem associadas ao 

desenvolvimento industrial, gerando no futuro novas demandas para a indústria 

associada à FIERGS. 

O segundo fato de destaque é que o Fraunhofer já possuía a tecnologia de 

ultrassom portátil. Foi questionado aos coordenadores do projeto se a origem 

parte da existência do equipamento de ultrassom e, segundo eles, a origem do 

projeto não foi o equipamento, mas facilitou quando confirmara um alto índice de 

exames de ultrassom para pacientes externos como segue: 
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PA_2 – Não deste projeto, mas deste equipamento. A idéia deste 

equipamento mesmo, de Telemedicina, que remeteu aos softwares, 

transmissão de imagens, feito por um sujeito durante estas guerras da 

Otan. 

 

PA_1  – A Guerra da Bósnia, se não me engano, em 1992. 

 

PA_2 – São várias histórias. O médico não ia atrás das linhas, então 

alguém captava as imagens e mandava para um centro médico da 

Europa. Aqui tem médico, a questão é se o médico expede. Eu entendi 

a tua dúvida, até a gente pensou nisso... A questão é que a gente aqui 

não caiu nisso, não caiu nesta situação. Aí, a gente ia ter que consultar 

os médicos e verificar o que é possível fazer, mas a gente não chegou a 

isso. 

 

PA_1 – Já que a gente precisa de ultrassom na outra ponta, as cidades 

que têm ultrassom, quase todas têm um médico lá. Talvez a única que 

não tinha ultrassom, não tinha médico, era essa aí, Lagoa dos Três 

Cantos. 

 

Aqui cabem dois comentários: o primeiro é que esta demanda atendia às 

necessidades da parceria fechada com o Fraunhofer e, a segunda observação, 

que recuperamos e destaca que está na fala semelhante encontrada em BH, 

quando pretendiam “esvaziar” o pátio das ambulâncias de outras unidades e 

municípios. 

 

RM – (...), na verdade, a Telemedicina foi um atalho para ele. Na 

realidade, o projeto era outro, era o de interligar a indústria. E aí utilizou 

a roupagem da medicina. 
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PA_1 – Não, foi mais ou menos assim: nosso parceiro alemão já tem 

essa chamada de Telemedicina. Como nós atuamos em projetos para a 

indústria, como é que a gente ia vender para toda a Fiergs dizendo 

assim “ó, nós vamos fazer um projeto de Telemedicina”. E a FIERGS 

dizer “esse centro existe para prover tecnologia para a indústria. Por 

que vocês vão se meter em saúde, até com uma certa razão, você pode 

pensar. É um desvio de função para este tipo de pesquisa, esta é a 

nossa missão. Em primeiro lugar, a tecnologia que é aplicada à saúde 

ela pode ser aplicada à indústria. Você está falando de transmissão e 

recepção de dados que, pouco importa se para o paciente é uma 

máquina, a tecnologia pode ser aplicada. E depois, pela relevância da 

área da saúde, acabou sendo simpática a idéia a todo mundo depois de 

uma certa resistência inicial. 

 

Assim, decidiram por buscar soluções tecnológicas que atendessem em 

especial esta demanda, a realização de exames de ultrassonografia remota. 

Novamente, o que se evidencia é que em nenhum momento fizeram 

levantamento para tentar diagnosticar a origem das ambulâncias e, por sua vez, o 

movimento de pacientes externos para os ambulatórios. Focaram na tecnologia. 

Estas pesquisas levaram ao desenvolvimento de um conjunto de softwares 

para a realização do exame, registro de imagens e anotações clínicas, de forma 

compartilhada, ou seja, dois profissionais médicos em pontos distantes podem 

discutir o mesmo exame. Portanto, 2ª opinião sobre o exame. O desenvolvimento 

deste software foi realizado em parceira com o Fraunhofer. 

Foi associado ao software o uso do ultrassom portátil, que permitisse a 

captura da imagem e transmissão de um ponto a outro. No máximo, o 

equipamento ainda cumpriria a tarefa de backup, enquanto o exame não fosse 

analisado e laudado. 
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Analisando os objetivos do Caso sob a ótica da pesquisa 
 

Neste ponto, residem as nossas primeiras observações. Apenas como 

registro, no momento da pesquisa, o CETA ainda não tinha obtido a aprovação e 

liberação do Ministério da Saúde, em particular da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA- para importação e comercialização do equipamento de 

ultrassom. Portanto, se o projeto atingisse resultados positivos, faltaria ainda 

aprovação da ANVISA. 

No Brasil, a realização deste tipo de exame só pode ser executada por um 

profissional médico, o que nos permite afirmar que o primeiro laudo já podia ser 

dado pelo médico assistente. Como a lógica adotada foi a da realização offline, ou 

seja, após captura e armazenamento da imagem, esta deveria ser encaminhada 

ao médico especialista da Santa Casa, segundo o fluxo proposto, e este, por sua 

vez, faria a análise dos exames somente uma ou duas vezes ao dia. Isso ocorria 

porque não havia médicos disponíveis para avaliação real time. Como era 

interesse da Santa Casa, foram colocados um profissional e infra-estrutura 

necessários para a realização do projeto piloto. 

 

 

Impacto no Acesso 
 

Para analisarmos o impacto da solução proposta no acesso dos serviços de 

saúde, o primeiro passo era entender, a partir do projeto, como foi à seleção dos 

municípios participantes. Segundo os coordenadores, não houve um estudo ou 

seleção detalhada e aprofundada de municípios mais demandantes. ou segundo 

indicadores de saúde, etc. A seleção ocorreu em função das relações pessoais do 

Provedor da Santa Casa com os médicos e Secretários de Saúde dos municípios. 

Por exemplo, o município de São Borja era o único município que possuía 

radiologista e, portanto, facilitava a participação, evitando a necessidade de 

contratação de um profissional. 
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PA_2 – Quem escolheu foi a Santa Casa. Precisávamos de quatro 

cidades e eles escolheram, inicialmente, a que eles acharam que 

poderia fazer parte da experiência. Foi um período de demonstração, 

experimento. Eles escolheram por ter afinidade de contato médico 

mesmo, tem um pessoal que eles conhecem lá. Tem gente que a gente 

sabe que não ia entrar em um projeto desses. Com este projeto, a gente 

tem que fechar aquelas propostas rápidas, quais cidades, etc. e tal. 

Lagoa dos Três Cantos é uma cidade pequena que já estava com um 

programa em parceria com a Santa Casa, (...) É uma cidade até que sai 

na mídia – sexta-feira apareceu no Globo Repórter, aquela cidade que 

emagreceu (...). 

 

Então, já tinha este contato com a Santa Casa, e achou que dava para 

fazer. Para fazer este projeto, a cidade tem que ter um especialista, um 

médico apto a operar um aparelho de ultrassom, teria que ter estrutura 

de internet, computador. Não tinha nada disso: não tinha computador, 

não tinha internet, não tinha um médico capaz de operar o ultrassom, 

não tinha o ultrassom também. Não tinha nada! Era nossa última da 

lista. Mas, na verdade, quando a gente apresentou o projeto, viu que 

esta comunidade se mobilizou, o prefeito fez o papel de líder, puxando 

as coisas, e eles acabaram, em poucos meses, seis meses, 

conseguindo tudo, dizendo “ah, tá pronto!”. 

 

Portanto, não havia um critério de seleção fundamentado em necessidades 

de saúde e, sim, baseado em ter condições para cumprir os pré-requisitos 

técnicos e operacionais para poder participar, ou seja, investir na infra-estrutura. 

Não que esta mecânica não seja uma forma/critério de seleção. Entretanto, se 

olhar do ponto de vista das necessidades de saúde, outros indicadores poderiam 

ser determinantes. 

Diante deste cenário, realizamos levantamento sobre as bases DATASUS, 

Tabela 7 para conhecer o quanto a oferta de exames de ultrassom, ampliaria a 

oferta, ou melhor, impactaria na melhoria do acesso aos serviços de saúde para a 

população: 
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Tabela 7 - Distribuição de atendimentos de consulta e ultrassom no SUS, nos 

municípios participantes do Projeto T@lemed. 

 

As primeiras constatações que nos chamam a atenção estão no fato de que 

até 2005 não eram realizados exames de ultrassonografia na cidade de Cidreira. 

Portanto, a simples possibilidade de realizar um exame de ultrassom na cidade é 

mais importante que se o mesmo é ou não laudado remotamente, ou ainda, conta 

com apoio de 2ª opinião. Esta mesma visão, também comentada por um dos 

coordenadores do projeto4: 

Para Lagoa dos 3 Cantos, há várias observações: primeiro, podemos 

destacar o fato de que, na base do DATASUS, não consta nenhum exame de 

ultra-sonografia realizado. Portanto, isto nos leva a acreditar que o município está 

patrocinando estes serviços, a viagem do médico para capacitação e os 

atendimentos realizados com outras verbas não vinculadas diretamente ao PAB 

SUS. Esta última observação também é válida para as consultas básicas, já que 

não encontramos registros de atendimentos, ou os mesmos estão sendo 

registrados em outro município.  

 

                                                 
44
 Retomando as recomendações dispostas na portaria 1101/GM de 2002 do Ministério da Saúde, temos, para 

os municípios participantes, que a oferta de Consulta está abaixo do recomendado, bem como os exames de 

ultrassonografia.  

Município Cons USG Cons USG Cons USG
430545 Cidreira 0.29   -   0.29   -   0.50   0.12 
431127 Lagoa dos Três Cantos -     -   -    -   -     -   
431250 Mostardas 1.28   0.03 1.28   0.05 1.27   0.03 
431490 Porto Alegre 1.85   0.04 1.85   0.05 1.95   0.05 
431800 São Borja 0.81   0.09 0.81   0.15 0.11   0.11 
Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS;

2004 2005 2006
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Tabela 8 – Distribuição dos atendimentos do projeto T@lemed de Porto Alegre 

 

Este último dado – Tabela 8 - é alarmante, pois 27% da população de Lagoa 

dos 3 Cantos foram submetidos à exame de ultrassonografia. Para esta 

população, o esperado ao ano seria de no máximo 68 exames. Portanto, 

realizaram uma produção equivalente há cinco anos. 

A única demanda, neste caso, chama-se “demanda política”. Observem que 

261 pacientes foram submetidos à 2ª opinião, ou seja, 22% da população, o que 

novamente evidencia encaminhamentos desnecessários. 

Mostarda já possuía serviço de ultrassonografia. Portanto, os exames 

realizados não foram submetidos à laudo remoto. Já em São Borja, a produção 

ambulatorial registrada no DATASUS nos conduz a afirmar que estão dentro dos 

padrões desejados para exames de ultrassonografia. Portanto, não nos parece 

ser um município elegível para o projeto, visto que, em tese, a demanda gerada 

por eles para a Santa Casa tende a zero pelos indicadores, pois, teoricamente, 

teriam condições de absorver toda a demanda. Eles realizaram, no último ano, 

3.138 exames de ultrassonografia para uma população de 68 mil habitantes, o 

que nos permite fazer tal inferência. 

  

 Descrição São Borja Mostardas Lagoa 3 Cantos
Habitantes 68.000        12.000         1.200                     
Hospital 1                 1                  
Centro Saúde 1                            
Médicos 45               4                  1                            
Ragiologista 1                 1                  
Ultra-som 60               4                  321                        
Exames c/ Erro 12                          
Exames sub 2a Opinião 60               67                          
Pacientes Críticos - Referenciados 8                 
Consulta 2a Opinião 92               30                261                        
Tempo Projeto (Meses) 7                 1                  3                            
Fonte: Apresentação CBTMS 2005; Pop indicada diferente da base IBGE; Radiologista de Mostardas atende apenas

e vez por semana
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RM – (....) Já em São Borja, por exemplo, que deve ser uma outra 

realidade, vocês podem me complementar, vocês estão colocando que, 

de um total de exames a ser avaliado, 60 exames tinham necessidade 

de segunda opinião. Portanto, eu estava fazendo ultrassom e só estou 

utilizando a rede para segunda opinião? 

 

PA_2 – É. Não sei se nestes 60, não sei se tinha necessidade mesmo 

ou se ele aproveitou para fazer, enfim. A questão é a seguinte: lá em 

São Borja, que é uma outra realidade, como você falou, tem um médico 

que é especialista, a necessidade de segunda opinião é muito menor, 

acho que ele só usava esporadicamente, em alguns casos. Esses 60 

acho que ele aproveitou, estava disponível para fazer. 

 

RM – Você sabe qual é o número total de exames que eles tinham? 

Quantos exames de ultrassom que eles fazem? 

 

PA_2 – Uns 10%;  PA_1  – Não sei te dizer. 

 

PA_2 – Mas deve ser por isso mesmo. Até o que ele fazia antes, o 

médico nos falou o que ele fazia antes, quando tinha alguma coisa. 

Fazia um ultrassom e, quando queria saber alguma coisa, gravava em 

VHS, botava no Correio e mandava para cá, para a Santa Casa. Daí o 

cara botava aqui no vídeo e todo mundo olhava e discutia por telefone. 

O que a ferramenta fez foi agilizar este processo, pode fazer isso online. 

 

De forma geral, os resultados não nos permitem inferir que ocorreu uma 

ampliação do acesso, pois os números apresentados distorcem lógicas de 

avaliação de necessidade. Apenas, se é possível afirmar isso, confirmam o “efeito 

político”. 
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Impacto econômico 
 

Durante a fase de levantamento, foi mencionado pelos coordenadores que, 

ao elaborar o documento do projeto a ser financiado pela Comunidade Européia, 

estimaram uma redução de 50% do número de pacientes que se deslocariam do 

interior para fazer exame de ultrassom em Porto Alegre, mais precisamente na 

Santa Casa. 

 

RM – PA_1, aqui no Rio Grande do Sul, se diz (....). Dos 3 mil, eu reduzi 

50% porque estou fazendo remotamente? 

 

PA_1 – Este foi o dado para a justificativa do projeto, fornecido pela 

Santa Casa, para a elaboração do projeto. Eles nos deram esse número 

– porque nós estamos montando o projeto e a gente solicitou 

“precisamos de dados assim” para justificar o projeto, uma média aí que 

vocês acham que fazem exame de ultrassom. Eles nos deram 5 mil 

exames de ultrassom, em média. E perguntamos: desses 5 mil, quantos 

são da Grande Porto Alegre e quantos vêm da ambulância-terapia? 

Quantos vocês acham que a gente pode alcançar em dois anos de 

projeto, quantos vocês acham que a gente pode repetir? Seria um dado 

bom para reduzir este paciente de fora para vocês? A Santa Casa nos 

indicou uma média de 5 mil exames de ultrassom e 2 mil sendo de 

pacientes de fora da Grande Porto Alegre. O objetivo, a gente colocou 

no projeto, o objetivo era reduzir em 1 mil pacientes. 

 

Destacamos, ainda, a falta de instrumentos, por parte do CETA, para 

controlar e acompanhar os resultados, objetivos do projeto, como por exemplo, se 

houve a diminuição do atendimento prestado a pacientes de outros municípios, ou 

ainda, para determinar a importância da segunda opinião, visto que o profissional 

médico responsável por isto não percebeu os ganhos, apenas a “duplicidade” de 

atendimento. 
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PA_2 – Esta meta nem está sendo muito levantada assim. Esta meta 

mais pensando pro (médio), pensando no longo prazo, quando tiver 

uma rede mais estabelecida. A gente nem mediu isso ainda, mas se 

supostamente a gente tiver uma rede com mais cidades interligadas, o 

sistema funcionando mais redondo. A gente meio que tem feito um 

experimento até agora neste sentido, mas tem muita coisa a discutir. 

Temos que discutir, chegar numa questão que é a do custo também. 

Qual o custo da teleconsulta? Qual o custo da consulta convencional? 

Em que situações ela é vantajosa? Em que situações ela não é? 

 

O projeto foi iniciado em 2003, com previsão de 3 anos, isto é, os valores 

envolvidos e não revelados pelo CETA permitiram o desenvolvimento e instalação 

para este período. Quando questionados sobre a sustentabilidade do projeto, ou 

seja, sobre sua continuidade, as respostas também são evasivas.  

 

PA_1 – É um projeto de três anos, que começou em outubro de 2003 e 

acaba em setembro deste ano (2006). Neste tempo, o que a gente teve 

que fazer? Instalar o sistema, fazer o sistema rodar e daí tirar as 

conclusões à respeito dele. 

 

RM – Daí vem a pergunta: ele é sustentável? Acabando este 

financiamento, ele continua sozinho? 

 

PA_1 – Hoje eu diria que talvez, tem chances de ser. A questão é como. 

 

PA_2 – A questão é se é o melhor, se é o ideal que (...) gostaria de 

oferecer também... 
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A discussão tem sua sustentabilidade apoiada em fatores qualitativos, na visão 

deles:  

PA_2 – Muito qualitativo. Qualitativamente, a gente diria que o sistema 

é muito interessante. Se você conversar com o Dr. Marcos {Lagoa # 

Cantos} sobre o sistema, ele vai dizer que o sistema, para eles lá, é 

muito bom. Imagina: o pessoal está isolado no interior, tem a 

possibilidade de se conectar com um especialista aqui e resolver 

aqueles casos que ele ficar numa sinuca. Para ele lá, é excelente. Para 

cá, e analisando a coisa até do ponto de vista financeiro, a gente ia ter 

que chegar num cálculo de ponto de equilíbrio: “tantas consultas vale a 

pena (?) todo o gasto da infra-estrutura, etc. e tal”. Acima de 1 mil 

consultas, vai conseguir pagar um consórcio, não sei, é um cálculo a ser 

feito. 

 

A gente teve que discutir mesmo com este cara, que é auditor da 

Comissão Européia, principalmente porque ele é especialista nesta 

área. A gente começou a fazer algumas contas e ver que o cálculo é 

muito complexo, tem muitas variáveis, tem muito custo intangível. Como 

é que você vai calcular o custo de um paciente que vem do interior e, 

dependendo da cidade em que ele está, o custo é diferente. Às vezes 

ele vem e traz família junto. Isso é cálculo porque o programa de saúde 

da cidade que quer comprar uma Kombi, uma ambulância para trazer 

gente para cá. Isso tudo é custo, né? Tem uma série de custos a 

computar quando a gente chega... 

 

Durante a nossa estadia em Porto Alegre, tivemos ainda a oportunidade de 

entrevistar o profissional médico que estava responsável por laudar os exames 

enquanto 2ª opinião. Esta entrevista nos permitiu confirmar que não foi 

estabelecido um protocolo que indicasse quando um exame deveria ser 

encaminhado à 2ª opinião, pois o profissional que realizou o exame tem que ser 

médico e, portanto, tem condições de emitir um laudo sobre o diagnóstico ao 

paciente5.  

                                                 
5
 Aqui fica, ainda, o alerta da indicação equivocada, portanto, um “possível desperdício” 
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Superados os fatores discutidos em relação ao impacto no acesso e no 

econômico, o nosso próximo olhar está sobre a visão dos usuários envolvidos no 

projeto. Por exemplo, o município de Lagoa dos 3 Cantos comprou tanto o projeto 

como todos os exames realizados, os quais foram encaminhados ao médico da 

Santa Casa de Porto Alegre para dar 2ª opinião, sem critério claro de necessidade 

versus diagnóstico. 

Há relatos ainda na fala dos coordenadores de que praticamente todos os 

260 exames foram realizados num período de três meses, ou seja, durante o 

piloto, o que nos permite inferir que as indicações diagnósticas da realização dos 

exames podem ser imprecisas. 

Para ilustrar parte da afirmação acima e resgatar os objetivos do projeto, 

destacamos abaixo algumas frases ditas pelo médico da Santa Casa que tinha o 

papel de dar a 2ª opinião. A primeira pergunta que fiz foi se ele estava 

percebendo que os pacientes atendidos em 2ª opinião permaneciam nas suas 

unidades de origem, portanto, evitando deslocamentos desnecessários, e, depois, 

sobre a qualidade das imagens e do processo de interação com o profissional 

médico que realizou o exame. Sua resposta foi: 

 

Acho que é difícil te responder (quanto à diminuição dos pacientes externos). Eles 

nos mandam (os exames)... e a gente opina. Eu não tenho controle se este paciente vai 

vir ou não (para a Santa Casa). (...) eu entro no sistema, olho a imagem e respondo (ao 

outro médico). Agora se resolveu o seu problema na origem ou veio para cá eu não sei. 

Eu acho que nem tem este controle (...)PA_DrM 

 

Enfim, de fato não há indicações do impacto econômico do projeto, seja para 

o sistema de saúde dos municípios envolvidos, seja para os profissionais 

médicos, pois sequer o laudo remoto, ou seja, a 2ª opinião, era remunerado. 
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Impacto na Aceitação 
 

Quanto ao impacto na aceitação, temos as mais diferentes leituras. 

Poderíamos iniciar com o processo de seleção dos participantes, em que a 

aceitação foi dada pelo valor das relações pessoais com o Provedor da Santa 

Casa, como já mencionamos. Observarmos, ainda, a visão dos gestores do 

projeto, dos profissionais médicos envolvidos e, principalmente, se há evidencias 

de ganhos qualitativos. 

O processo como foi proposto, de certa forma, continha os elementos para 

promover a integração dos profissionais médicos e, por conseguinte, “garantir” a 

aceitação dos mesmos, dado que: 

 

PA_2 – Eu diria assim que tinha uma janela de tempo que eles se 

disciplinavam para fazer. O pessoal da Santa Casa sabe mais detalhes 

eles já apresentaram. Não sei se era das 2h às 4h da tarde, uma coisa 

assim. Tinha uma hora assim que eles costumavam, mas 

eventualmente. Como é uma ferramenta que você não precisa ter os 

dois médicos. Esta é uma vantagem da ferramenta, ao contrário de 

outros sistemas de teleconsulta que têm que ter os médicos presentes 

na hora, esta você pode usar offline. 

 

PA_1  – Os programas que a gente viu é que os dois médicos, na 

mesma hora ali, era muito difícil. Principalmente pela parte da Santa 

Casa. São especialistas diferentes para estarem disponíveis ali naquela 

hora é... Digo que, na prática, é muito impossível. Então, tem esta 

possibilidade de estar adquirindo estas imagens e transmitindo naquele 

horário, e aquela pessoa, o outro médico, da Santa Casa, estar ali na 

frente do computador, escolhendo, com tempo disponível para você 

bancar as opiniões, isso aí é feito na hora. Caso contrário, você pode 

pensar assim, abstraindo de uma maneira geral, como se fosse um e-

mail que chega para ti com mensagem anexa e um texto dizendo um 

possível diagnóstico. Depois vou te mostrar melhor a ferramenta. 
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Daí, um médico da Santa Casa olha ali na hora em que for mais 

conveniente – “não pude olhar naquele horário, vamos ver o que 

chegou hoje à noite. Tem dois e-mails pendentes, duas teleconsultas 

pendentes para eu fazer”. Ele vai lá, olha a imagem, faz os comentários 

que ele acha que deve fazer e responde. Provavelmente o médico de 

Lagoa dos 3 Cantos não vai estar lá de noite, ele só vai de manhã. No 

dia seguinte, acho que à tarde, não de manhã – de manhã ele vai fazer 

o exame do ultrassom, quando tem um tempo vai abrir a resposta e 

ponto. “Chegou o diagnóstico final, beleza”. Ele vai convocar o paciente 

para a reconsulta ali e vai prescrever o que tem que prescrever, ou 

fazer o encaminhamento que tem que fazer. Estas duas possibilidades 

das duas fazerem a consulta em tempo real, tipo um chat, um bate-

papo, etc. e tal, hoje não é a prática. Tem (?) ser utilizada, apesar de 

poder se fazer online, a offline é que essa de abstrair um esquema tipo 

o de e-mail. 

 

Quando consultados sobre a adesão dos participantes, temos que o sucesso 

depende fundamentalmente dos lideres do projeto, da necessidade destes se 

encantarem e, portanto, fortalecerem o processo de execução incentivando sua 

realização. 

 

PA_2 – Tem que ter um líder. Neste caso, o líder. Não é nenhum 

hospital que tem lá, é um centro de saúde municipal ligado à prefeitura. 

O prefeito já tinha um programa de saúde, até por um histórico dele 

pessoalmente, que teve um problema na família de saúde, e isso 

motivou todo o trabalho que ele teve em relação à prevenção. Eles 

fizeram um programa chamado “Amor pela Vida”, alguma coisa assim, 

que é exatamente de prevenção. Eles sabem que nunca vão ter um 

hospital. Impossível uma cidade daquele tamanho ter uma estrutura de 

hospital. Então, eles trabalham em termos de prevenção para evitar a 

doença. Ao invés de trabalhar com a doença, trabalhar com a saúde. 

Parece meio discurso, mas eles estão aplicando. 

 

PA_1 – O prefeito fez tudo, conseguiu o ultrassom ( vozes se 

embaralham), conseguiu mandar um médico para São Paulo para 
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treinar em como adquirir as imagens no ultrassom, conseguiu patrocínio 

da Brasil Telecom... 

No caso do município de Lagoa dos 3 cantos – destacado na entrevista 

acima- o prefeito, entusiasmado com a “novidade e possibilidade de gerar 

marketing político”, selecionou o profissional médico e o mesmo foi enviado para 

realizar um curso básico de ultrassom na Universidade Federal de São Paulo, por 

um período de 2 meses. Cabe mencionar aqui, ainda, como ressalva, que todas 

as despesas deste treinamento foram custeadas pelo município.  

 

PA_1 – O prefeito fez tudo, conseguiu o ultrassom (vozes se 

embaralham), conseguiu mandar um médico para São Paulo para 

treinar em como adquirir as imagens no ultrassom, conseguiu patrocínio 

da Brasil Telecom... 

 

PA_2 - É um curso que se faz em São Paulo, em Ribeirão Preto. 

 

RM – Então, na verdade, ele fez um curso de especialização em 

ultrassom lá? 

 

PA_1 – É uma especialização. Depois ele ficou, não sei se uma semana 

ou 10 dias na Santa Casa, com os médicos, para pegar mais 

experiência na prática. 

 

Assim, nós já tínhamos um profissional preparado para realizar Ultrassom 

em Lagoa e com relacionamento com os médicos da Santa Casa. Portanto, em 

caso de dúvidas, este poderia trocar conhecimentos até mesmo por telefone. 
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No caso particular de Cidreira, o radiologista não foi aderente ao projeto, 

pois se recusava a compartilhar os resultados - o primeiro olhar sobre o exame e 

o exame - com a Santa Casa de Porto Alegre. Isto, em parte, justifica o baixo 

número de exames dentro do projeto, visto que a cidade já esta sendo atendida 

pelo profissional normalmente, como mostramos na Tabela 7. 

Sobre a qualidade, ele informou que: 

“Eu acho assim: se fosse raios-X é uma coisa, agora ultrassom é difícil. 

Ele me manda (a imagem). Tem duas maneiras que se manda uma 

imagem; algumas imagens estáticas e, também às vezes manda o 

exame dinâmico (tentando explicar a falta de padrão), mas nunca 

certamente é todo o exame; mesmo que seja de uma região específica. 

Então, acho que ele deixa a desejar e a qualidade também podia ser 

bem melhor” PA_DrM 

 

Em decorrência desta resposta, perguntei ao médico em quantos casos, por 

ele analisados, houve mudança de diagnóstico. Suas respostas foram: 

 

“Na realidade, eles não dão (diagnóstico). Eles nos mandam uma 

história clínica bem resumida e perguntam o que é que a gente acha. 

Eles não dão a opinião deles. Não sei qual é a hipótese dele. Eu dou a 

minha hipótese. O ideal realmente é saber ‘olha eu acho isso. Concorda 

ou não concorda? E por que, né? Eles nos mandam a imagem e a 

história clínica deles para saber o que a gente acha. Ou eles não têm 

opinião clínica do caso ou querem confirmação PA_DrM” 
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Os resultados do projeto, sob o ponto de vista dos seus objetivos.  
 

Assim, os primeiros achados do projeto, exceto a análise do resultado 

qualitativo da transmissão das imagens de um ponto a outro, validando a 

tecnologia empregada, inicialmente não apresentaram indicadores que nos 

permitissem afirmar que este atingiu seu resultado assistencial, ou seja, diminuir o 

número de pacientes que se deslocam do interior para fazer exames na capital, 

em particular na Santa Casa. Da mesma maneira, do ponto de vista da FIERGS, 

não ficou claro como o equipamento e a solução poderão ser transferidos para a 

indústria produzir e, consequentemente, ampliar a venda de seus serviços. 

Não conseguimos identificar e/ou mapear acréscimos nos indicadores de 

melhoria da saúde, caso o mesmo fosse estendido a outros municípios. Além 

disso, é muito menos operacional para a Santa Casa, pois não foram elaborados 

controles para validar a diminuição dos encaminhamentos. 

 

RM – Só como caráter piloto da ferramenta, você percebeu alguma 

diminuição destas cidades, você percebeu, ou consegue constatar, 

documentar, que esta cidade demandou menos o serviço da Santa 

Casa? 

 

PA_3 – Se vêm menos pessoas para cá em relação à segunda opinião? 

 

PA_3 – Não, não sei medir. Eu sei de casos de descobrir algumas 

doenças, doenças que poderiam ser consideradas graves, foram 

descobertas naquele momento, mediante a segunda opinião. Mas o que 

eu vejo é assim: não é a demanda mandar o paciente para a Santa 

Casa, mandar para a cidade vizinha, no mesmo caso. Na Lagoa dos 

Três Cantos (incompreensível). Então, vem paciente para cá, tem de 

Passo Fundo... Eles mandam pegar uma segunda opinião na cidade 

vizinha. Eles não estão mandando para a cidade vizinha agora. 

 

RM – Mas, por exemplo, Lagoa dos Três Cantos. Tem um dado que o 

PA_1 me passou que são 320 ultrassons no ano. E antes, eles 

expediam tudo isso para vocês? 

 



120 

 

PA_3 – Não, eles estão fazendo agora isso, mas na Lagoa dos Três 

Cantos tem 1.600 habitantes. Eles já fizeram ultrassom em todo mundo 

que faz o projeto. Então, foi o que ele me disse: o pessoal vem aqui, a 

gente faz ultrassom, descobre que não tem nada, mas tem muita gente 

que faz para “ó, vou mandar para a Santa Casa”. Aí descobre um cisto 

e o cara nunca ia ter nenhuma dor daquilo. Quando descobre, no outro 

dia, está lá “ah, doutor, estou com dor aqui”, já causa impressão. Eles 

fizeram bastante, diagnosticaram. Não me lembro um caso que (...). Sei 

que descobriu e pegou em tempo hábil antes que desse uma 

complicação maior. Até foi um caso que foi para um sanatório. 

 

Outro detalhe fundamental deste projeto, todos os municípios participantes, 

como mencionado acima, tiveram que prover um profissional que já possuísse 

treinamento mínimo necessário para operar um aparelho de ultrassonografia. 

E, por fim, fica como destaque que o foco está na tecnologia, no 

desenvolvimento de uma nova tecnologia, e não na solução dos problemas de 

saúde. 
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Capítulo 5 - Discussão 
 

A nossa trajetória tem se pautado pelo processo de avaliação dos projetos 

na área de informática em saúde e, em particular, Telemedicina. Isto porque 

entendemos, a partir desta busca e coleta de resultados, que será possível 

determinar o impacto produzido com as diferentes soluções no sistema de saúde, 

além do custo-benefício e o custo efetividade destas ações. Enfim, o nosso 

objetivo foi aprender o maior número de experiências e reproduzir as boas 

práticas em comunidades que necessitam e são aplicáveis.  

Na área da saúde, avaliar é um ato comum. Isto porque, ao medir, comparar 

e emitir juízo de valor, os gestores estão buscando subsidiar suas tomadas de 

decisão e, por conseguinte, determinar o impacto de suas ações. A avaliação, 

neste sentido, deve servir para direcionar ou redirecionar a execução de ações, 

atividades, programas e, por conseguinte, deve ser exercida por todos aqueles 

envolvidos no planejamento e na execução dessas ações.  

Já o conceito de impacto tem sido usado frequentemente com o mesmo 

sentido, dada a efetividade, ou seja, relacionado ao efeito de intervenções em 

sistemas reais e não à situações experimentais da pesquisa. Contudo, o conceito 

de impacto (no caso da saúde) tem sido também usado para designar o efeito de 

uma intervenção em relação aos grandes grupos populacionais, ou em grandes 

intervalos de tempo. Exemplificando, para determinar se uma nova tecnologia 

(sentido amplo, medicamento, tratamento, sistema, etc.) é eficaz, primeiro ela 

precisa ser experimentada e testada. Uma vez aprovada, portanto, avaliados seus 

resultados e impacto sobre a saúde, ou seja, sua efetividade, esta seria liberada 

para aplicação. Mas isto não é simples assim, “como receita de bolo”. 
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Uma vacina, por exemplo, pode obter elevada eficácia em ensaios 

experimentais. Porém, pode ter baixa efetividade ao ser administrada em usuários 

de um Centro de Saúde devido a problemas de rede a frio, ou seja, inadequado 

armazenamento da vacina em freezers (Salud, 2001).  

A OPAS(Salud, 2001) faz a mesma leitura, inclusive destacando que mais 

do que descrever os propósitos de um determinado projeto de Telemedicina, é 

tentar determinar o real impacto com a sua implantação: 

 

(…) os objetivos concretos que se pretende alcançar com a 

avaliação – por exemplo, é determinar o potencial de melhoria em 

relação ao custo e efetividade de uma solução de Telemedicina, 

frente aos sistemas convencionais, num determinado período de 

tempo. Dependendo dos resultados alcançados, aí seriam 

realizadas recomendações quanto ao seu objetivo e uso. 

 

Antes ainda de revisitarmos os casos estudados, gostaria de completar o 

nosso entendimento com um exemplo de um projeto de Telemedicina do qual 

tivemos conhecimento após a fase de levantamento e analise dos casos aqui 

estudados. Porém, seus resultados expressam de forma clara a lógica e aplicação 

da Telemedicina, que compartilho como positiva. 

Estamos nos referindo ao projeto Rede Telemedicina em Santa Catarina. A 

Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina decidiu implementar a Rede 

Catarinense de Telemedicina, focando num sistema público de saúde que 

integrasse a produção, em grande escala, de exames de rotina realizados nas 

unidades do Estado. Associado a estes exames, deveria prever um processo de 

regulação e os procedimentos de tomada de decisão. 
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Tendo este contexto como referência, a Secretaria contratou a Universidade 

Federal de Santa Catariana, em especial o Cyclops, um grupo de pesquisa e 

processamento de imagens médicas, para desenvolver uma solução 

customizada. O que destaco de forma ímpar é que, na fase de planejamento, a 

definição da linha de trabalho, eles declararam que: 

 

A Rede foi projetada para sustentar serviços de diagnóstico 

em grande escala para a saúde pública, orientados para exames 

de rotina, de maneira a fornecer um meio eletrônico simples que 

suportaria a produção de laudos de exames, ligando 

eletronicamente o paciente, o equipamento e possibilidades 

diagnósticas. A pesquisa, o ensino à distância, a discussão de 

casos difíceis em tempo real, videoconferências, e outros serviços 

comuns no campo da Telemedicina não foram tratados como 

prioridades(Santos, 2006b). 

 

Portanto, o foco é no assistencial, ou seja, criar estruturas e ferramentas de 

suporte ao profissional para atendimento dos pacientes, em particular, a 

realização de exames (ECG, CT, MRI, raio-X e mamografia) com laudo à 

distância. Ainda, segundo o grupo de Santa Catariana, faz parte do projeto a 

ampliação e melhoria da qualidade da assistência e, para tanto, se fez necessário 

o uso de: 

• protocolos de atendimento do paciente; priorização dos casos que 

requerem urgência. Não encontramos em nenhum dos projetos 

estudados com estabelecimento de protocolos. Até destacamos que, 

em Lagoa dos 3 Cantos eles realizaram o exame de ultrassom em 

27% da população por falta de protocolos; 

• integração do diagnóstico, resultados dos exames e imagens aos 

processos adicionais de assistência da unidade, ou seja, o resultado é 

parte do prontuário do paciente; 
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• e, por fim, eles procuraram garantir e reforçar a política de regulação 

do Estado, de forma que a ferramenta não substituísse o processo de 

tomada de decisão, ou seja, as unidades de saúde, ainda que de 

forma descentralizada, decidiam sobre o encaminhamento do 

paciente baseados na alocação de cotas e cirurgia, e para outros 

procedimentos de alta complexidade dentro do sistema de saúde 

pública. Daí o referenciamento na Rede e nas Unidades do Estado; 

 

Um ponto que merece destaque, na minha visão, neste projeto, é que a 

solução utilizada não é a peça principal, mas sim o processo de negociação das 

necessidades das regiões – exames de rotina- com o Departamento de 

Regulação, decidindo o encaminhamento do paciente, se o mesmo é internado ou 

não.  

Tais pontos apresentados servem como pano de fundo, referências para o 

entendimento da análise e discussão dos casos que estamos iniciando, a 

começar com os objetivos dos projetos: temos declarados o aperfeiçoamento e 

treinamento dos profissionais do PSF e segunda opinião para consultas e exames 

de ultrassom. 

Não há referências nas entrevistas e artigos públicos destes 

projetos(Santos, 2006b) (Santos, 2006a) (Binotto, 2006) (Novaes, 2006), 

evidências de que tenham realizado previamente estudos e diagnósticos de 

necessidades das regiões onde foram implantados. A adoção de treinamento e 

aperfeiçoamento é apoiada, como demonstramos nos resultados da interpretação 

de que os profissionais de PSF não permanecem em suas unidades, pois buscam 

aperfeiçoamento, argumento este não comprovado em pesquisas e 

levantamentos feitos pelas unidades. 

Não podemos, ainda, deixar de observar que o treinamento foi a resposta 

para a fixação do profissional do PSF e o paciente nas unidades, quando isto não 

é a resposta ao problema, até porque o problema não está suficientemente 

diagnosticado. Poderíamos ter um problema de salários, falta de instrumentos de 

trabalho, distância das unidades, etc. 
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O segundo argumento que aparece é que, em treinando os profissionais, 

além de fixá-los em suas unidades, seria possível ampliar e melhorar o 

atendimento, de tal maneira que os encaminhamentos aos Hospitais de Clínicas 

seriam menores e, por conseguinte, diminuir o número de ambulâncias nos pátios 

e estacionamento dos Hospitais. 

Na verdade, treinamento e capacitação são o caminho mais comum das 

aplicações de Telemedicina, mas não podemos afirmar que é a resposta a estes 

argumentos. Sem dúvida que o capacitar melhora em muito o diagnóstico e a 

orientação dos profissionais médicos, mas não localizamos estudos que 

demonstram de forma clara os ganhos na ponta, ou seja, nas unidades para os 

pacientes. 

Estes pontos nos levam a inferir que o único levantamento e diagnóstico 

realizados aconteceram a partir do olhar sobre o estacionamento dos Hospitais, 

quando deparam com grande número de ambulâncias estacionadas. Este ponto 

apareceu em todos os casos estudados. 

Assim, vamos revisitar alguns pontos: 

 

Impacto no Acesso 
 

Quando falamos no acesso, na área da saúde pública, para trabalhar o 

conceito de acesso é utilizado o termo de “porta de entrada”, ou seja, por onde o 

usuário do sistema – o paciente - inicia seu atendimento.  

O sistema de saúde público brasileiro está estruturado na linha de que existe 

um ponto de entrada apenas, que são as Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Esta porta deve ser de fácil acesso e é inerente à organização de serviços de 

saúde por nível de atenção – primária,secundária e terciária, ou seja, é o primeiro 

contato, e sua continuidade dentro do sistema de saúde depende, 

fundamentalmente, do encaminhamento deste aos demais níveis (atenção 

secundária e terciária), rede de atenção(Jovchelovitch, 2000; Starfield, 2002). 

As ações e serviços de saúde estão organizados em redes de atenção 

regionalizadas e hierarquizadas, de forma a garantir o atendimento integral à 

população e a evitar a fragmentação das ações em saúde. 
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O acesso da população ocorre preferencialmente pela rede básica de saúde 

(atenção básica), e os casos de maior complexidade são encaminhados aos 

serviços especializados, que podem ser organizados de forma municipal ou 

regional, dependendo da fonte da demanda do município. As principais redes de 

atenção que compõem a alta complexidade do SUS são: assistência ao paciente 

portador de doença renal crônica, através de procedimentos de diálise; 

assistência ao paciente portador de oncologia, cirurgia cardiovascular, vascular, 

etc. As políticas de saúde devem primar pela integração de todos os níveis de 

complexidade e pela intersetorialidade das ações dos serviços prestados(Bittar, 

2006; BRASIL, 1998a, 2005; Porter, 2007). 

Portanto, os médicos da atenção primária defrontam-se com uma variedade 

muito maior de formas de apresentação da doença do que os especialistas, que 

geralmente vêem os pacientes em estágios posteriores e mais diferenciados da 

doença. Cabe ao médico assistente o encaminhamento aos demais níveis de 

atenção. 

Os pacientes e gestores (municípios menores) acreditam que quando eles 

têm um problema de saúde e não têm resposta na UBS, deveriam poder consultar 

um especialista que pudesse ajudá-los a entender se o problema é sério o 

suficiente para necessitar de atenção adicional. Estes por sua vez são 

encaminhados via ambulância, portanto, uma possível primeira explicação dos 

estacionamentos. 

Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM - 

sobre Qualificação, Trabalho e Qualidade de Vida do Médico(CFM, 2005), o setor 

público é atualmente a principal fonte de emprego para médicos no Brasil. Apesar 

de terem entrevistado um número significativo de médicos, mais de 14 mil 

(respostas espontâneas), a pesquisa reflete a opinião de apenas 5% do total de 

290 mil médicos existentes no país (número do próprio CFM). 

As questões envolviam características gerais da profissão, como distribuição 

regional, formação, participação científica, mercado de trabalho, 

orientação/participação sociopolítica e atitudes frente à vida e valores humanos. 

Os médicos também opinaram sobre a política de saúde do governo e as 

condições gerais de saúde da população brasileira. 

Em linhas gerais, a pesquisa mostra que o médico é mais pessimista em 

relação ao seu futuro (45,7%) do que otimista (14,7%). Entre as razões para ser 
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pessimista, eles destacam o assalariamento e a incerteza da 

profissão(Kawamura, 1987). 

A implementação do SUS, por exemplo, foi considerada inadequada pela 

maioria. Na opinião dos médicos, com o SUS diminuíram e/ou pioraram: as 

condições de trabalho (52,6%); os rendimentos (52,4%); a qualidade dos serviços 

(47,4%) e a sua organização (40,7%). Somente em dois aspectos teriam 

melhorado: a cobertura da assistência (50,7%) e o emprego médico (44,8%). 

Sobre o Programa Saúde da Família (PSF), os médicos fazem uma 

apreciação mais positiva. A maioria afirmou que o PSF aumentou o emprego 

médico (74,6%) e a cobertura da assistência (70%). A qualidade dos serviços, sua 

organização, os rendimentos e as condições de trabalho se mantiveram no 

mesmo patamar para 46% dos entrevistados(CFM, 2005). 

Como primeira possibilidade de resposta sobre estes achados, temos que a 

Telemedicina não está promovendo o acesso, ou seja, a equididade. De fato, o 

processo de videoconferência e segunda opinião são soluções para uma pergunta 

“mal elaborada”, ou seja, não são respostas para a manutenção do médico no 

PSF. 

Outra tentativa de respostas está num fato bem curioso: durante a 

entrevista, um dos coordenadores do projeto declarou que uma das motivações 

na busca de soluções foi que “todo dia pela  manhã, ao chegar ao trabalho, o 

número de ambulâncias de outros municípios e unidades no pátio do Hospital de 

Clínicas (de Belo Horizonte) criava uma angústia” e, com a Telemedicina, seria 

possível reter estes carros em suas unidades,  aliviando, assim, a demanda da 

porta do Hospital. 
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Neste ponto, novamente, se evidencia que, claramente, o problema aqui é 

outro e, portanto, no nosso entender, havia a necessidade de se organizar o 

processo de Regulação da oferta dos serviços de saúde, e a Telemedicina foi 

utilizada como argumento de “solução”, a partir da interpretação e uso da 

videoconferência e segunda opinião. 

Se considerarmos o fator acesso em nível local UBS, a videoconferência 

pouco refletiu no aumento ou melhora da acessibilidade, pois o ponto forte está 

no encaminhamento e solicitações de exames deste com a unidade central, em 

especial o Hospital de Clínicas. Isto é localizável em todos os casos – Belo 

Horizonte, Recife e Porto Alegre. 

Em Belo Horizonte, os laudos, exames e imagens tinham que ser 

encaminhados à Unidade Central, a qual iria fazer a captura das imagens 

(scanner) e, a partir deste ponto, estaria disponível o material para realizar a 

segunda opinião e videoconferência com o médico da unidade e o especialista do 

Hospital de Clínicas. 
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Já em Recife, a expectativa de ampliação do acesso fica evidente na fala de 

uma entrevistada da unidade, como se segue: 

 

Entrevistada 2 – Quando for já vai com a consulta marcada para 

determinado horário. Logo no início, quando a gente pensou o projeto, a 

idéia seria essa. Para minimizar a demanda que iria para lá, a idéia era 

que a gente conseguisse fazer o mapeamento das necessidades e estar 

referendando o paciente que precisasse ali mesmo. Só iriam para o HC 

aqueles que fossem referendados nas videoconferências, no 

telediagnóstico, aquele que precisasse mesmo ser deslocado por ser de 

alta complexidade mesmo. O que poderia resolver na ponta, ficava na 

ponta, mas também quando viesse, já viesse com tudo já referendado, 

o leito já marcado, a cirurgia marcada, tudo isso já tudo mais ou menos 

encaminhado. 

 

Ou seja, se participar da videoconferência é garantia de inscrição para o 

próximo passo na rede, isto é, agendamento de exames e consultas com 

especialista, isto seria perfeito. Porém, o processo e a falta de protocolos não 

apresentam nenhuma melhora neste processo. 

A falta de protocolo também se evidencia em Porto Alegre, como já 

mencionamos. Porém, gostaríamos de destacar o fato de que não há evidência 

de ampliação do acesso, e muito menos controle sobre o fluxo de pacientes. A 

melhor fala que caracteriza tal fato é a do médico que entrevistamos na Santa 

Casa de Porto Alegre. 

 

Acho que é difícil te responder (quanto à diminuição dos pacientes 

externos). Eles nos mandam (os exames) e a gente opina. Eu não tenho 

controle se este paciente vai vir ou não (para a Santa Casa). (...) Eu 

entro no sistema, olho a imagem e respondo (ao outro médico). Agora 

se resolveu o seu problema na origem ou veio para cá, eu não sei. 

PA_DrM. 
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Portanto, a pergunta que fica é: que acesso é este? Onde estão os 

benefícios da Telemedicina? Se ler-se pelo prisma da origem do conceito e 

aplicação da Telemedicina, quando se refere ao acesso, ficaremos apenas com o 

argumento de diminuir o número de deslocamentos (viagens) dos pacientes. Mas 

não podemos pautar a melhoria e ampliação do acesso apenas pela redução com 

despesas de viagens. 

A contribuição, neste caso, deverá ser vista pelo prisma da educação à 

distância, do acesso à informações, etc. Esta leitura está muita próxima da 

definição que está sendo adotada por Wootton (Wootton, 2009). 

 

(...) a Telemedicina pode representar a prática de saúde em tempo real, 

utilizando videoconferências ou, de forma assíncrona, o e-mail. O tipo 

de cuidado e atenção à saúde podem ser os mais gerais, do diagnóstico 

à gestão e, no pessoal, o processo de educação do profissional, o 

paciente e a população geral. 

 

 

Impacto Econômico 
 

O nosso interesse em analisar o impacto econômico visava conhecer e 

documentar o custo benefício/efetividade com a implantação de projetos e 

programas de Telemedicina. 

Dos casos estudados, as informações disponíveis não permitem muitas 

inferências. A nossa expectativa primeira é que, com o uso da Telemedicina, 

ampliaria-se a oferta de serviços, à medida que teríamos uma ampliação do 

acesso. Vimos que o acesso não foi ampliado e a oferta de serviços também não. 

Muito pelo contrário. Constatamos que em função da falta de diagnóstico 

adequado sobre as necessidades da população, o valor investido nos projetos 

representaria, de fato, uma ampliação na oferta do número de consultas SUS. Isto 

é, se o mesmo valor fosse disponibilizado com a contratação de mais 

profissionais médicos. 

A tecnologia aumenta a informação, não a produtividade(Castells, 1999a) 

(Ruben, 2003), ou seja, de forma geral a tecnologia é responsável pelo aumento 

da quantidade de informações geradas e processadas, e não, necessariamente, 
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pelo aumento de exames. Se com mais informações poderíamos realizar mais e 

de forma melhor, sou da opinião de que sim, mas no caso em particular da 

Telemedicina, poderíamos tentar estabelecer este paralelo, à medida que se 

tenha mais suporte aos profissionais sobre informação em saúde/medicina, 

educação esta que não está – nos casos estudados- produzindo mais 

atendimento (consulta). Isto não precisa, necessariamente, ser uma relação 

direta: ofertei segunda opinião, gero mais consulta, mas, de alguma forma, 

deveríamos tentar localizar os “ganhos” para o sistema de saúde em geral.   

Sobre este último ponto, diversos países têm realizado esforços para 

encontrar e definir metodologias voltadas a orientar, de forma equitativa, a 

distribuição de recursos destinados ao financiamento do setor de saúde. O 

conceito de equidade subjacente corresponde à igualdade na distribuição de 

recursos financeiros para necessidades de saúde iguais. Fortalecer a dinâmica de 

avaliação é fundamental para podermos indicar novos financiamentos de forma 

equitativa, ou seja, atendendo o maior número de usuários/pacientes. 

Desta forma, hoje no Brasil, partes das verbas da saúde são alocadas 

considerando-se diferentes variáveis de atenção e produtividade dos serviços 

somadas ao uso de indicadores como, por exemplo, o coeficiente de mortalidade 

geral, padronizado por sexo e idade, etc(Piola, 1995). 

Para o presente trabalho, não estamos focados em entender se os valores 

investidos foram alocados adequadamente nos projetos de Telemedicina. Porém, 

gostaríamos de destacar que em nenhum dos projetos apresentados foram 

considerados os indicadores sócio-demográficos da região, e/ou resultado do 

planejamento de políticas públicas em saúde. Não há indicações de promoção da 

equidade de serviços e oferta. Portanto, quando analisamos a tabela 2, 3, 4, 5, 6, 

fica evidente que várias unidades ainda têm carência do básico, ou seja, 

consultas médicas. 

Os indicadores de cobertura da assistência à saúde no Brasil nos conduz a 

afirmar a necessidade de se ampliar a oferta de consultas, fundamentalmente na 

assistência primária. 

Analisando os números de Belo Horizonte, hoje com uma taxa de 0,9 

consultas por usuário/ano, se os valores investidos no projeto fossem para 

produzir mais consultas, esta taxa passaria para 1,1 consulta usuário/ano. Não 

representa o recomendado pela OMS, porém, já refletiria diretamente para a 



132 

 

população. Em Recife não é muito diferente, sendo que os valores investidos 

seriam suficientes para gerar mais 850 mil consultas SUS, ou seja, para 

Camaragibe, que tem o pior índice, 0,35 consultas por usuário/anoseguramente 

elevaria este índice para acima de 1,5 consulta usuário/ano. 

Mas qual é a ótica deste olhar!? Ela está sob o quesito acesso e impacto 

econômico, enquanto aumento da produtividade nos indicadores de saúde. Os 

nossos indicadores não são nada generosos.  

 

 

 

Se os valores investidos privilegiassem o acesso e, por conseguinte, a 

oferta, isto se traduziria na visão dos usuários: mais consulta em todos os níveis, 

como destacamos nas falas dos entrevistados de Recife. Entretanto, quando 

olhamos os indicadores do Brasil e, em particular, das regiões estudadas, fica 

evidenciada a carência desta oferta - consultas. 

Unidade da Federação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Média
Rondônia 1.54 1.73 2.02 1.72 1.72 1.63 1.94 1.76
Acre 1.37 1.43 1.17 1.44 1.7 2.16 2.27 1.67
Amazonas 1.49 1.57 1.65 1.92 1.97 2.33 2.05 1.87
Roraima 1.57 2.29 2.28 2.38 1.88 2.08 2.21 2.1
Pará 1.33 1.4 1.66 1.67 1.6 1.8 1.89 1.63
Amapá 2.22 1.91 2.15 1.96 1.68 1.68 1.4 1.84
Tocantins 2.6 2.75 2.95 2.57 2.39 2.27 2.38 2.55
Maranhão 1.84 1.83 1.94 1.83 1.7 2.1 2.38 1.95
Piauí 2.27 2.22 2.18 2.17 1.9 1.85 1.84 2.06
Ceará 2.08 2.12 2.23 2.31 2.25 2.28 2.3 2.23
Rio Grande do Norte 2.62 2.87 3.25 3.0 2.68 2.1 2.79 2.76
Paraíba 1.99 2.17 2.29 2.13 2.11 2.23 2.35 2.18
Pernambuco 2.17 2.27 2.3 2.32 2.19 2.33 2.28 2.27
Alagoas 2.0 2.13 2.35 2.4 2.47 2.5 2.67 2.36
Sergipe 2.16 2.16 2.4 2.17 2.09 2.21 1.95 2.16
Bahia 2.09 2.2 2.3 2.29 2.2 2.14 2.21 2.2
Minas Gerais 2.35 2.46 2.6 2.53 2.52 2.48 2.4 2.48
Espírito Santo 2.38 2.63 2.84 2.83 2.69 2.83 2.82 2.72
Rio de Janeiro 3.11 3.04 2.92 2.91 2.93 2.77 2.77 2.92
São Paulo 2.72 2.86 3.02 3.04 3.01 3.11 3.15 2.99
Paraná 2.3 2.41 2.53 2.56 2.5 2.52 2.61 2.49
Santa Catarina 2.36 2.61 2.24 2.37 2.27 2.19 2.45 2.35
Rio Grande do Sul 2.09 2.16 2.24 2.22 2.02 2.24 2.15 2.16
Mato Grosso do Sul 1.83 2.05 2.24 2.27 2.28 2.42 2.58 2.25
Mato Grosso 2.38 2.74 2.76 2.53 2.31 2.36 2.45 2.5
Goiás 1.99 2.38 2.56 2.33 2.16 2.34 2.39 2.31
Distrito Federal 2.17 2.49 2.65 2.66 2.57 2.69 2.63 2.56
Total 2.33 2.44 2.54 2.52 2.45 2.5 2.54 2.48
Fonte: Ministério Saúde/Secretaria Executiva/Área Economia da Saúde - DATASUS

Tabela XX - Número de consultas médicas (SUS) por habitante, Unidade da Federação e Ano
Período:2000-2006
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Em todos os casos, o número de consultas por habitante diminui se 

tomarmos como referência os anos de 2003, 2004 e 2005, quando iniciamos 

nossa pesquisa. Nas tabelas 7 e 8, observamos e destacamos estes resultados. 

Portanto, ainda que não tenhamos um procedimento na tabela SUS para 

teleconsulta, de fato, não há aumento no acesso dos serviços e, por conseguinte, 

no volume de serviços ofertados. 

O recomendado para o Brasil pela OMS(BRASIL, 1998b), enquanto 

investimentos proporcionais ao PIB, estes deveriam ser de 8 a 10% em saúde. 

Nessa linha de análise, a avaliação do modelo de uso de serviços tem como 

variáveis independentes medidas diretas e indiretas (variáveis sociais) de 

condições de saúde, ajustadas pela oferta de serviços de saúde. No Brasil, desde 

1999, é aplicado como metodologia de análise o quanto os valores a serem 

investidos poderão impactar na saúde e, como próximo passo, a elaboração das 

distribuição das verbas em saúde, para a distribuição dos recursos financeiros do 

Ministério da Saúde entre as Unidades da Federação. 

Considerando a referência técnica da Portaria 1101/GM, temos para 

Camaragibe um alto índice de insuficiência de atendimento. No caso de 

Camaragibe, esta fica distante do Hospital de Clinicas de Recife um trajeto de 

aproximadamente 30 minutos de carro. Portanto, esta população é forte candidata 

a buscar atendimento básico em outras unidades de saúde, inclusive no próprio 

HC. A necessidade deles, portanto, não é a segunda opinião, e sim, a primeira. 

Estou chamando a atenção para este item apenas para destacar que, no 

caso do Brasil, embora existam dados sobre o uso de serviços de saúde, as 

desigualdades sociais existentes ainda são imensas, tanto no que se refere à 

oferta como a disponibilidade de serviços. 

O que se já se constatou em diferentes estudos, por conta dos gastos 

proporcionais pelo PIB(BRASIL, 1998b), é que os indivíduos com melhores 

condições sociais são mais saudáveis e usam mais serviços de saúde do que as 

pessoas com piores condições sociais. Ou seja, ter condições de aguardar “vaga” 

na agenda de consultas, pagar o transporte para se deslocar de um ponto a outro, 

ainda demonstra ser mais eficiente, enquanto se aguarda um processo mais 

“acabado” de Telemedicina. 
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As desigualdades sociais no uso não são explicadas, apenas, por 

desigualdades na disponibilidade de serviços, mas também porque existem outras 

barreiras sociais no acesso aos serviços de saúde. Por exemplo, o fato da “sala 

de Telemedicina” em Recife, que estava fechada e só era disponibilizada aos 

usuários quando da realização de alguma teleconferência e/ou teleconsulta de 

segunda opinião. 

Se as salas estivessem disponíveis à população, poderiam ser 

transformadas em espaços abertos para consulta de informações em saúde, e 

não apenas videoconferência, o que, considerando-se as comunidades visitadas, 

faria com que fossem mais produtivas. 

Já em relação aos valores investidos no projeto de BH, e tomando como 

indicador a relação do número de consultas por usuário/ano, ou seja, tendo como 

premissa que o SUS é responsável pela demanda de 85% dos atendimentos da 

população, nos questionamos se não poderiam ser direcionados a outras ações 

como o aumento da oferta de consultas, de forma que o seu impacto seria 

percebido pela população. 

 

 

Tabela 4 – Número de Consultas SUS por usuário/ano no Município de Belo 

Horizonte 

 

Na Tabela 4 acima, encontramos uma relação de 0,9 consultas SUS por 

usuário/ano na cidade de Belo Horizonte. Esta taxa está 50% abaixo do proposto 

pela portaria 1.101/GM – 12/06/02, e 75% abaixo do praticado pelos planos de 

saúde privados.  

Estes índices merecem destaque porque, em nossa opinião, as 

necessidades da região metropolitana seriam o aumento do número de consultas 

ofertadas à população, portanto, indicando que a opção de BH poderia ser – em 

Ano

Qtdd 

Consultas

Consultas por 

Usuário/Ano

2004 1,693,518       0.8                     

2005 1,825,432       0.9                     

2006 1,805,360       0.9                     

Média 1,774,770       0.9                     

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS

Município Belo Horizonte
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nossa opinião, por privilegiar o aumento da oferta de consultas contra a 

implantação de um projeto de Telemedicina. 

Se o mesmo valor fosse direcionado à produção de consultas, para o 

mesmo período seria possível ofertar um total de 1,5 milhões de consultas a mais 

à rede, ou seja, um acréscimo médio de 500 mil consultas/ano, impacto para o 

usuário um relação de 1,1 consulta/ano. 

É claro que, na observação acima, está a nossa critica sobre os valores 

empregados em solução de atendimento à saúde da população, e os exercícios 

futuristas de solução com fim na tecnologia, e não na atenção(Salud, 2001). 

Não podemos afirmar como verdadeiro o resultado, mas sem dúvida seria 

mais uma forma de acesso às informações de saúde, não se limitando 

exclusivamente aos serviços prestados pelo HC de Recife, mas a qualquer 

serviço disponível  online na rede e, por conseguinte, os indicadores de saúde e 

qualidade de vida, à medida que estaríamos praticando a Telemedicina citada por 

Wootton(2206; 2009). 

 

 

Impacto na Aceitação 
 

Buscamos, a partir das entrevistas, compreender como se dava o processo 

de aceitação da Telemedicina para os profissionais de saúde e os usuários 

(pacientes), e percebemos diferentes dimensões deste termo e sua aplicação, 

conforme ilustra o quadro 7. 

 

 

 

Cursos
Tempo para visita ou Internação
Privacidade
Desconforto
Confiança ou conforto com a tecnologia
Atitude, percepção positiva para uso de tecnologia

Lugar e tamanho da clínica
Idade do médico
Nível de treinamento
Conhecimento e atitude
Filiação acadêmica
Especialidade

Confiabilidade
Eficiência e tempo
Facilidades de uso
Percepção de uso
Conhecimento e acesso à tecnologia
Custos e custo-efetividade
Custos de financiamento e reembolso
Custo-efetividade
Eficiência dos serviços

Nível de Pacientes

Nível de Médicos

Nível do Sistema de Saúde

Fatores relacionados a aceitação e satisfação do paciente

Características do médico

Características da tecnologia

Características do programa que utiliza a tecnologia

Qualidade da Comunicação do Médico ao Paciente

Potencial de lítigio e confidencialidade para o paciente
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Neste momento, para fins didáticos, trataremos de três dimensões. Estamos 

falando da primeira, que é a aceitação enquanto ferramenta e participação dos 

atores; a segunda, vou denominar de aceitação por interesses mercadológicos: 

estamos falando de marketing; e, por fim, a aceitação condicionada ao ingresso 

na rede de atenção - regulação- ou seja, uma agenda na atenção secundária e/ou 

terciária. 

 

Aceitação enquanto ferramenta 
 

Dos casos estudados, o processo de aceitação não foi natural, começando 

pela indicação das unidades participantes. Em todos os casos, as unidades 

participantes tinham relação direta com alguma pessoa da coordenação do 

projeto, excetuando-se Belo Horizonte, da qual não temos informações sobre este 

ponto(Castells, 1999b; Cecilio, 1994; Garcia, 2003; Hernandez, 2004). 

Em Recife, a busca das unidades considerou aquelas mais alinhadas aos 

coordenadores e as que teriam condições de prover instalações para participar, 

como destacado na fala abaixo: 

 

NUTES_1 A gente tem conseguido o quê? Um estímulo, a gente tem 

conseguido uma abertura junto aos profissionais, mais um dado com 

que a gente está trabalhando, mas não é uma diretriz, não é uma 

determinação de gestão e acho que isso é um fator crítico porque, 

mesmo sendo projeto, teria que ter uma determinação, um prazo ou 

qualquer coisa deste tipo que a gente pudesse futuramente estar 

avaliando. Apesar da gente estar trabalhando com quatro municípios, a 

gente não conseguiu em nenhum deles essa decisão de gestão porque 

aí envolve muitas questões políticas, envolve questões de (?) das 

equipes de saúde, existe questões contratuais destas equipes, existe 

uma fragilidade no processo de contratação das equipes de saúde da 

família ainda. 

 

Então, tem vários outros aspectos que são extremamente atípicos no 

projeto da (?). Então, a gente está tentando lidar com estes vários 

aspectos ao mesmo tempo. Agora, até aqui, a gente não conseguiu ter 



137 

 

o quantitativo de uso suficiente que a gente pudesse estar avaliando, 

que a gente pudesse estar dando um indicativo de como aquele 

procedimento poderia ser (?). Isso no caso da internet. No caso da 

capacitação, de conferências, já é bem mais claro para eles os 

benefícios, é bem mais claro a forma de utilização porque já é um 

instrumento que remonta à questão da televisão e etc. (...), é bem mais 

familiar. Teve alguns problemas de utilização no início, mas a adesão 

sempre foi frequente. 

 

NUTES_2– É a nossa batalha aqui para que seja utilizado, mas existe 

uma resistência por parte dos profissionais, até porque se a unidade de 

saúde tivesse equipamento de informática seria o mais fácil para que 

eles mudassem. Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, 

entrar no computador e utilizar seu tempo de casa com o trabalho eu 

acho mais complicado. Se essa unidade dispusesse de computadores, 

de internet, eu acho que seria bem mais fácil.  

 

Durante a fase de entrevistas e coleta de dados, encontramos uma pesquisa 

de satisfação com os participantes das videoconferências. 



138 

 

O questionário foi aplicado com 91 médicos, das diferentes unidades 

participantes do projeto do NUTES. Os resultados apresentados nos levam às 

mais diferentes leituras. A primeira está no fato de que nenhuma das perguntas 

realizadas permite afirmarmos que a necessidade da unidade é o 

aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais. Eles já fazem uso de diferentes 

instrumentos de capacitação, como demonstrado no quadro, nas respostas à 

segunda pergunta. 

 

Quadro 8 – Questionário aplicado aos médicos do PSF de Pernambuco, 

participantes do Projeto NUTES; 2005 (Santos, 2006b) 

Pergunta Alternativa Resposta %
Sim 6,59        
Não 93,41      
Livro próprio 91,21      
Boletins do Ministério da Saúde 83,42      
Especialização em Medicina Familia 36,26      
Curso Prefeitura 78,02      
Internet 27,47      
Amigos pelo telefone 39,56      
Sim 98,90      
Não 1,10        
Formulário específico 84,62      
Formulário informal 30,77      
Sempre 26,37      
Frequentemente -          
Eventualmente 25,27      
Nunca 48,35      
Sim 56,04      
Não 43,96      
Telefone da unidade 7,69        
Telefone pessoal 52,75      
Fax -          
Internet (e-mail) 2,20        
Internet (chat) -          
Outros 7,69        
Sim 96,70      
Não 2,20        
Não respondeu 1,10        
Menos de 10 -          
Entre 10-20 atendimentos 65,93      
Entre 21-30 atendimentos 4,40        
Mais de 30 atendimentos 29,67      
Menos de 10% dos casos 51,65      
Entre 10%-20% dos casos 38,46      
Entre 20%-30% dos casos 5,49        
Entre 30%-40% dos casos 4,40        
Em mais de 50% dos casos -          
Sim 100,00    
Não -          

Sim 90,11      

Não 7,69        

Não respondeu 2,20        

9- Faz em média quantos atendimentos por dia na Unidade de 

Saúde?

10- Poderia quantificar quantos destes atendimentos seria 

interessante solicitar 2a opinião?

11- Acredita que os recursos disponiveis pelo NUTES pode trazer 
benefícios na prática clínica e para a saúde da população?
12- Acredita que a Telesaúde, com estas características, pode 

integrar-se ao seu dia-a-dia sem prejudicar sua atividade no 

serviço, ou seja, sem comprometer o seu volume de 

atendimento?

5- Quando encaminha recebe contra-referência?

6- Constuma solicitar 2a opinião a colegas?

7- Se faz 2a opinião, que recurso utiliza?

8- Acredita que a 2a opinião é uma ferramenta importante na sua 

prática clínica?

1- Durante a consulta faz uso de computador?

2- Que recurso de educação médica continuada utiliza?

3- Faz encaminhamento para a Rede de Saúde?

4- Que documentos utiliza para fazer o encaminhamento?
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Dos questionários, cem por cento acredita que as soluções que estão sendo 

propostas pelo NUTES irão agregar à prática clínica deles. Porém, o processo de 

aderência foi relatado com dificuldades pelo grupo do NUTES e unidades quando 

realizamos entrevistas, tanto que eles mantinham, em algumas unidades, 

estagiários para realizar o papel de facilitador das videoconferências. 

 

NUTES_3 – Nós já estamos falando de profissionais com sobrecarga de 

trabalho. (....) É uma atividade que, nos questionários que a gente fez, 

ele identificou como importante, como uma coisa que vai agregar para 

ele e que ele necessita, mas acho que o grande problema ainda é a 

gente identificar como vai inserir esta atividade dentro da rotina dele 

porque é uma rotina extremamente desgastante. Ele não consegue 

parar para fazer outras coisas. Então, isso é uma coisa que a gente vai 

estudar melhor e fazer a continuidade deste treinamento. 

 

Com o resultado do questionário acima, uma leitura possível é que 52% dos 

profissionais já realizam algum processo de segunda opinião com telefones 

pessoais. O Healthnet facilitaria este processo sobre maneira. Entretanto, a crítica 

de carga de trabalho pode ser o motivo da não utilização da ferramenta, visto que 

o telefone pessoal, em geral celular, é rápido e cômodo para o profissional. 

Já o processo de aceitação em Porto Alegre, por parte dos profissionais 

médicos, ocorreu sob dificuldades. Eles entendem que compartilham a leitura de 

exames de ultrassom, mas não está claro se compartilham os resultados e 

laudos. Em alguns momentos, há declarações claras do médico que está na 

Santa Casa para laudar. Portanto, dar a segunda opinião de que não usaria a 

mesma técnica de captura, e muito menos se o olhar está correto, é aquilo que o 

profissional da ponta deseja(Feuerwerker, 2002; Finamor, 2003). 
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PA_DrM – Eu acho assim: se fosse raios-X é uma coisa, agora 

ultrassom é difícil. Ele me manda... Tem duas maneiras que se manda 

uma imagem: algumas imagens estáticas, e também às vezes manda o 

exame dinâmico, mas nunca certamente é todo o exame, mesmo que 

seja de uma região específica. Então, acho que ele deixa a desejar e a 

qualidade também podia ser bem melhor. 

 

PA_DrM – Na realidade, eles não dão. Ele nos mandam uma história 

clínica bem resumida e perguntam o que é que a gente acha. Eles não 

dão a opinião deles. 

 

RM – Na verdade, quando eles me falam – eles eu vou falar o seguinte: 

(...) há a segunda opinião – na verdade, há para o profissional de lá. 

Então, você não sabe como está mais ou menos como... [interrompido] 

 

PA_DrM – Não sei qual é a hipótese dele. Eu dou a minha hipótese. O 

ideal realmente é saber “olha, eu acho isso. Concorda ou não 

concorda? E por quê, né? Eles nos mandam a imagem e a história 

clínica deles para saber o que a gente acha. Ou eles não tem opinião 

clínica do caso ou querem uma confirmação. 

 

Outra observação é que a participação das unidades se dá pela relação dos 

gestores, ou seja, não é resultado de seleção e planejamento, mas daquilo que 

assumiu o nome de networking. 

 

Pessoa responde ao fundo (PA_2) (gravador é aproximado) – Quem 

escolheu foi a Santa Casa. Precisávamos de quatro cidades e eles 

escolheram, inicialmente, a que eles acharam que poderiam fazer 

experiência. Foi um período de demonstração, experimento. Eles 

escolheram por ter afinidade de contato médico mesmo, tem um 

pessoal que eles conhecem lá. Tem gente que a gente sabe que não ia 

entrar em um projeto desses. 

 

Além das críticas do profissional médico, também encontramos 

instabilidades na aplicação, qualidade de imagem e transmissão da mesma para 

o nível central, o que impacta no processo de aceitação dos profissionais. 
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PA_RG (...) estou tentando mandar imagem (inaudível), direto. O cara lá 

mandou 30 imagens e não chegou nenhuma. E agora não sei nem 

como está essa imagem. (...) Então, é isso aí que vai desgastando, isso 

vai tirando um pouco da credibilidade do projeto. Eles dizem, “ah, esta 

porcaria não funciona. Por que vou perder meu tempo?” Já pega alguns 

médicos que não precisam de segunda opinião. “Viu, não precisa”. Foi o 

que aconteceu com o “G”. 

 

Nós não trabalhamos junto aos projetos a qualidade dos resultados de 

exames e consulta de segunda opinião, mas entendemos que este tema deva ser 

abordado por novas pesquisas, pois ele apareceu em momentos diferentes das 

entrevistas. 

 

Não adianta mandar uma imagem e ela chegar daqui a dois dias ou não 

chegar nunca, entendeu? Às vezes, o paciente está lá na ponta. Então, 

a gente tem que ter a submissão e “olha, eu vou estar lá, vou atender 

de tal a tal hora e eu quero que tenha alguém aqui na ponta para 

discutir comigo. Não adianta o paciente falar, “ah, estou com uma 

dúvida aqui”, o paciente vai embora e, amanhã de manhã, vou ver a tua 

imagem e dizer que você está mal ou não. Você assim mata o 

paciente!” Se esse cara não tinha nada, pode ter certeza que ele vai ter. 

 

PA_DrM Outra coisa é inconveniente, tem coisas que as pessoas não 

querem descobrir, tem coisas que não querem... Passa ali um aparelho 

de eletro, (incompreensível), e aquilo ali não vai incomodar nunca 

porque o médico falou, palavra do médico. Mas se você pegar segunda 

opinião e o paciente ver que eu estou pegando uma segunda opinião e 

insisto, no outro dia o paciente já vai estar doente. Muitas vezes, o 

diagnóstico que a gente faz aqui, ao invés de ser benéfico para o 

paciente seria até (?). Se o paciente não tem nada, pode ter certeza 

que, no outro dia, ele vem com dor. Então, são esses pontos que a 

gente tem que avaliar. 
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Aceitação mercadológica – Marketing 
 

Por aceitação mercadológica, estamos associando ao fato de que participar 

de programas de Telemedicina, naquele momento, renderia exposição na mídia e, 

portanto, autopromoção dos participantes. Este achado foi algo de certo 

inesperado dentro dos resultados, por que poucos admitem o interesse de se 

promover sobre um fato, independente do resultado. No caso político isto é mais 

comum, tanto é que há registro destas declarações quando o prefeito de Lagoa 

dos 3 Cantos aderiu à participação do projeto T@lemed de Porto Alegre. 

 

Com este projeto, a gente tem que fechar aquelas propostas rápidas, 

quais cidades, etc. e tal. Lagoa dos 3 Cantos é uma cidade pequena 

que já estava com um programa em parceria com a Santa Casa, é de 

um médico bem famoso do Rio Grande do Sul, que é o Dr. (inaudível), 

que é cardiologista. É uma cidade até que sai na mídia – sexta-feira 

apareceu no Globo Repórter, aquela cidade que emagreceu (...). A 

população era obesa e eles fizeram um programa de prevenção à 

doença, começaram a batalhar esta redução de peso. A cidade fica a 

quatro horas, 350 km daqui. 

  

Então, já tinha este contato com a Santa Casa e a Santa Casa achou 

que, viu que dava para fazer. Para fazer este projeto, a cidade tem que 

ter um especialista, um médico apto a operar um aparelho de ultrassom, 

teria que ter estrutura de internet, computador. Não tinha nada disso: 

não tinha computador, não tinha internet, não tinha um médico capaz de 

operar o ultrassom, não tinha o ultrassom também. Não tinha nada! Era 

nossa última da lista. Mas, na verdade, quando a gente apresentou o 

projeto, viu que esta comunidade se mobilizou, o prefeito fez o papel de 

líder, puxando as coisas, e eles acabaram, em poucos meses, seis 

meses, conseguindo tudo, dizendo “ah, tá pronto!”. 

 

A variável mercadológica também estava presente na preocupação dos 

coordenadores do projeto, quando da instabilidade de transmissão e qualidade 

das imagens mencionadas anteriormente. Para eles, do ponto de vista do gestor, 

isto é arriscado enquanto negócio: 
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Entrevistado 3 – Então é isso que faz com que a gente tenha uma certa 

insegurança de dizer se vai ser viável ou não. Essa instabilidade... 

imagina se nós estivéssemos comercializando isso, prestando serviço 

com todas estes inconvenientes. Então, a gente deixa bem claro que o 

software vai ser (inaudível), a gente vai ter uma boa retaguarda para 

que a gente possa mantê-lo no fluxo normal. 

 

Em 2004, quando iniciamos a nossa pesquisa enquanto estágio probatório 

ao processo de admissão ao programa de doutorado, encontramos preocupação 

semelhante em projetos de Telemedicina que estavam sendo realizados em 

Hospitais privados da cidade de São Paulo, inclusive gerando uma publicação no 

Congresso da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde daquele ano 

(Medeiros). 

O Hospital Sírio Libanês em 1999 investiu aproximadamente US$ 750 mil 

(dólares) na montagem de sua Telemedicina. À época, os objetivos eram a 

realização de cirurgias teleguiadas, educação à distância e segunda opinião. De 

fato, segundo levantamentos à época, em relação ao Telemedicina 

(videoconferência), havia registro de apenas uma cirurgia teleguiada (2004), após 

o investimento acima. Tratava-se de uma cirurgia laparoscopia com 

assistência/orientação do Hospital Johns Hopkins (EUA).  

Segundo o Dr. Frederico Costa – Diretor do Programa de Telemedicina do 

Hospital Sírio Libanês daquela época- “o programa de Telemedicina do hospital é 

um sucesso, tanto que hoje já estão levando programas de educação médica a 

diferentes pontos do Brasil”.  

Nos registros do Sírio Libanês (videoconferência), em 2003 foram realizadas 

11 reuniões de enfermagem oncológica, com uma média de 30 participantes 

locais e 43 reuniões médicas da especialidade de Oncologia, com uma média de 

20 participantes locais por reunião. Hoje a produção é muito superior, mas 

fundamentalmente em videoconferência. 

Como segundo caso, temos “salas de Telemedicina” do Hospital Albert 

Einstein. Durante a entrevista, não nos revelaram os valores envolvidos na 

preparação das “salas de Telemedicina” do hospital, mas informaram, após 

estímulo com os dados do Sírio Libanês, que as experiências e resultados eram 
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semelhantes em relação aos valores investidos, mas a produção de segunda 

opinião e videoconferências era 50% inferior às do Sírio.  

Encontramos, ainda, a experiência do Hospital 9 de Julho (outro hospital 

referência da cidade de São Paulo)(Gonçalves) que realizou cinco 

teleconferências em um único ano. Na visão de seu executivo, Manoel Galvão 

Neto, “o sistema (Telemedicina) nos ajuda a obter melhor posicionamento no 

mercado, aprimorando o atendimento e reforça nossa imagem de usuário de 

tecnologia de ponta (grifo nosso)”. 

O fato comum está em que a Telemedicina tinha, e ainda tem, um apelo 

forte mercadológico de promoção das entidades e pessoas envolvidas. Digo isto 

porque, recentemente, em um evento de EaD para setor público, numa conversa 

informal com um dos Gestores do Hospital Sírio Libanês, ao questionar como 

estava caminhando o projeto RUTE – Rede Universitária de Telessaúde (não 

avaliado nesta tese) - ele fez o seguinte comentário: 

 

Na verdade... estou achando um desperdício... fizeram um grande 

investimento em equipamentos, móveis e ainda com link de banda larga 

de alta disponibilidade, caro, mas com baixo uso. Só utilizamos quando 

há algum evento envolvendo as demais unidades, e isto tem sido cada 

vez menor... eu poderia estar usando o link para outros fins, e não 

posso... 

 

Assim, a adoção, ou melhor, a decisão de incorporação de novas 

tecnologias nos serviços de saúde, envolve múltiplos níveis que vão da 

preocupação com a segurança e eficácia da mesma para o paciente ao reflexo 

mercadológico que seu uso promove, o status(Trindade, 2008).  

Segundo Trindade(Trindade, 2008), há seis atributos que contribuem para a 

adoção de novas tecnologias na área da saúde, portanto, a sua aceitação. São 

eles: 

1. quais as vantagens percebidas com a adoção da tecnologia. Nos 

casos estudados, não encontramos nenhum movimento forte o 

suficiente de convencimento dos participantes e, por conseguinte, a 

apresentação das vantagens sem sua adoção; 
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2. compatibilidade da nova tecnologia com a estrutura de trabalho 

existente, e isto ficou evidente nas diferentes falas, as quais apontam 

que a Telemedicina ainda não faz parte da rotina dos profissionais, ou 

seja, o uso de ferramentas como Healthnet, videoconferências, etc., 

ainda não entrou na agenda do médico do PSF; 

3. o grau de complexidade e dificuldade em aprender a utilizar esta nova 

tecnologia. No caso de PA, vimos que infra-estrutura de rede de 

dados é fundamental para a operação e a qualidade das imagens 

capturadas. Se o profissional médico não perceber facilidade em uso, 

as barreiras de adoção aumentam significativamente; 

4. a possibilidade de testar as novas ferramentas não pode sofrer o 

impedimento de limitações financeiras para sua implantação, ou seja, 

se a solução for cara já de imediato, esta cria barreiras de teste 

considerando os custos de continuidade; 

5. visibilidade - o quanto os resultados promovem a nova tecnologia, isto 

é, o seu uso. No caso dos Hospitais privados, ter a tecnologia era 

importante para a venda, mas se os profissionais médicos não 

conseguirem esta mesma associação e promoção de seus nomes, 

teremos uma nova barreira de adoção; 

6. e, por fim, associada à anterior, a possibilidade de ajustar, reinventar 

o seu uso para a promoção, a exemplo do prefeito de Lagoa dos Três 

Cantos, quando percebeu a possibilidade de uma nova exposição na 

mídia. 
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Aceitação, enquanto ferramenta de Regulação 
 

Antes de apresentarmos alguns fatos que levam à leitura da Telemedicina 

como ferramenta de regulação, vamos resgatar, com o leitor, o conceito e 

entendimento de Regulação do acesso à assistência ou regulação assistencial.  

Por Regulação entende-se como sendo um conjunto de relações e saberes, 

tecnologias e ações que intermedeiam a demanda dos usuários por serviços de 

saúde e o acesso à estes. Para responder à estas necessidades e às diretrizes do 

SUS, deve-se viabilizar o acesso do usuário aos serviços de saúde de forma a 

adequar a complexidade de seu problema (atenção primária, secundária e 

terciária) e gama de tecnologias exigidas para uma resposta humana, oportuna, 

ordenada, eficiente e eficaz (Brasil, 2005).  

Principais ações: 

• Regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às 

urgências; 

• Controle dos leitos disponíveis e da agenda de consultas 

especializadas e de SADT’s; 

• Padronização das solicitações de internações, consultas, exames 

e terapias especializadas por meio de protocolos assistenciais; 

• Estabelecimento de referência entre unidade saúde segundo 

fluxos e protocolos padronizados; 

• Organização de fluxos de referência especializada intermunicipal; 

• Controle e monitoração da utilização mais adequada aos níveis de 

complexidade; 

• Subsidio ao redimensionamento da oferta (diminuição ou 

expansão); 
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Figura 3 – Fluxo de Atendimento Regulado 

 

O fluxo acima ilustra, de maneira simples, o que de fato apareceu como 

problema mal resolvido nas unidades e, portanto, o desejo de que a Telemedicina 

o resolvesse. 

Nós comentamos, no inicio deste capítulo, o fato de que o projeto de Santa 

Catarina estava alicerçado em protocolos e regulação do acesso, o que não 

ocorreu em nenhum dos casos aqui apresentados. 
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Iniciando por Belo Horizonte, os registros dão conta do fato de que a maior 

produção deles foram as videoconferências, e, ’quanto à segundo opinião, nos 

registros esta não obteve o mesmo êxito. De qualquer forma, encontramos uma 

indicação em Wotton(Wootton, 2009) da realização de 1500 teleconsultas. Não 

necessariamente, podemos afirmar que são operações de segunda opinião. 

Os resultados publicados pelos coordenadores do projeto(Wootton, 2009) 

indicam que 70% dos pacientes atendidos permaneceram em suas Unidades de 

origem, ou seja, devo ler isto como sendo: dos 1500 pacientes que foram 

submetidos à teleconsulta, 450, ou seja, 30% foram referenciados ao atendimento 

secundário.  

Este resultado alcançado é importante e expressivo, mas confesso que os 

modelos de Recife e Porto Alegre, com falta de protocolos de atendimento, me 

fazem questionar se de fato os 1500 tinham indicação correta para participarem 

de uma teleconsulta.  

No questionário aplicado em Recife, a questão “dez” buscava saber quantos 

atendimentos/dia poderiam necessitar de segunda opinião. 90% das respostas 

indicavam que em menos de 20% dos casos atendidos caberia uma segunda 

opinião. Portanto, devemos entender que em 80% dos casos atendidos, o médico 

tinha total controle e conhecimento sobre a conduta, e para solução com 

tratamento na unidade,  um eventual encaminhamento à atenção secundária. 

Sem dúvidas que são contextos diferentes, mas se pudesse inferir que o 

mesmo percentual caberia ao caso de Belo Horizonte, de fato apenas 300 dos 

1500 pacientes teriam indicação para participar de teleconsulta e/ou segunda 

opinião, ou seja, 1200 teleconsultas desnecessárias. 

Ainda analisando a pesquisa de Recife, o quesito Regulação é abordado nas 

perguntas 3, 4 e 5. As perguntas 3 e 4 tratam especificamente do fato   da prática 

do profissional de encaminhar e como ele o faz. Aqui, em particular, um resultado 

surpreendente é que 31% dos encaminhamentos é informal, ou seja, sem o uso 

da estrutura de Regulação. Será que são os encaminhadores de ambulâncias!?!  
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Uma vez que os pacientes estão sendo encaminhados neste volume de 

maneira informal, dificilmente a unidade central terá como adequar corretamente 

a distribuição de quotas entre as unidades. Esta indicação informal também pode 

explicar o resultado de que aproximadamente 75% dos pacientes não retornam 

para a unidade de origem, ou seja, prefere se fidelizar à atenção secundária, em 

função da oferta de serviços e exames e “garantia” de realização. 

Abaixo reproduzimos algumas falas que evidenciam esta necessidade, ou 

seja, o paciente, em tese, entende que está atendido na UBS, porém, ele não 

consegue perceber a continuidade do processo. É esta segurança de 

continuidade que ele busca. 

 

Entrevistada 2 – Não, a consulta a gente conseguiu remarcar com, no 

máximo, 15 dias. Mas eu estou dizendo assim: se houvesse assim uma 

proposta atrelada de ter a facilidade destas pessoas já fazerem os 

exames que estão pedidos dentro da teleconsulta para que não haja 

esta demora tão grande. É que a gente sabe que o sistema de saúde é 

este mesmo, que você só consegue marcar um exame com dois, três, 

quatro meses depois. Mas assim, para não perder de vista este trabalho 

que está sendo feito. 

 

Entrevistada 2 – Quando for, já vai com a consulta marcada para 

determinado horário. Logo no início, quando a gente pensou o projeto, a 

idéia seria essa. Para minimizar a demanda que iria para lá, a idéia era 

que a gente conseguisse fazer o mapeamento das necessidades e estar 

referendando o paciente que precisasse ali mesmo. Só iriam para o HC 

aqueles que fossem referendados nas videoconferências, no 

telediagnóstico, aquele que precisasse mesmo ser deslocado por ser de 

alta complexidade mesmo. O que poderia resolver na ponta, ficava na 

ponta, mas também quando viesse, já viesse com tudo já referendado, 

o leito já marcado, a cirurgia marcada, tudo isso já tudo mais ou menos 

encaminhado. 
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Este é o ponto principal na visão dos usuários. Eles estão participando das 

videoconferências com esperança de que estas garantam o encaminhamento à 

referência, o Hospital de Clínicas de Recife, no caso. Portanto, o problema não 

está na videoconferência e/ou na teleconsulta, segunda opinião. A necessidade é 

a reorganização da referência e contra-referência no sistema de saúde. 

Em Porto Alegre, o problema principal é a falta de protocolos de 

atendimento. É fato que o exame de ultrassonografia é de baixa complexidade e 

poderia ser resolvido à distância, isto é, com o laudo à distância como proposto. 

Entretanto, o problema do alto volume na Santa Casa está no fato de que o 

processo de Regulação no Estado e distribuição de quotas não está operativo. 

O que a experiência e aprendizado nos trouxeram!?!? Considerando 

inicialmente o projeto de Porto Alegre, de fato, existia uma intenção de diminuir o 

número de atendimentos de exames ultrassonográficos na Santa Casa, oriundos 

de outros municípios. Entretanto, a solução poderia ser resumida em prover 

investimentos para a aquisição dos equipamentos de ultrassom e capacitar os 

profissionais, ou seja, sem a necessidade de implementar o processo de 

transmissão de dados, pois este, além de gerar custos, gera também riscos de 

segurança. 

Seguramente, municípios próximos poderiam ser referenciados para 

realização deste tipo de exame pelo SUS, sem a necessidade de deslocamento 

para Porto Alegre. 

Com o encaminhamento e solução acima, ou seja, simplesmente ampliando 

a oferta de exames em alguns municípios e, para os casos de dúvida do 

profissional médico que realizou o exame, poder contatar um especialista na 

Santa Casa para esclarecê-la, o impacto na saúde da população seria 

significativa. 
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Outro ponto que merece destaque está no fato, como apresento aqui, de que 

ficamos com visão de que o projeto teve “alguns desvios”. Esta visão, 

entendimento, está relacionada ao fato da inexistência de protocolos médicos 

para determinar quando um exame deveria ser encaminhado à segunda opinião, 

ou seja, além de se estar gerando indicações desnecessárias, não há evidências 

de aprimoramento entre profissionais com o processo e, muito menos, com a 

troca de experiências(Thiry-Cherques, 1995). 

 

 

Um olhar com instrumento da OPAS 
 

Ainda como tentativa de ampliar o entendimento dos projetos de 

Telemedicina estudados e encaminhar possíveis conclusões, utilizamos como 

instrumento auxiliar de analise o quadro elaborado a partir das categorias de 

análise proposta pela OPAS(Salud, 2001), para avaliação de projetos de 

Telemedicina. 

Como as entrevistas não foram dirigidas sob este roteiro, aplicamos o 

questionário sobre a experiência do pesquisador junto aos entrevistados durante 

o período de visitas, e sobre as respostas gravadas e compiladas. 

A proposta, basicamente, trata-se de um roteiro de questões que deveria  

ser efetuado durante a elaboração e montagem de projetos de Telemedicina. De 

forma geral, as questões propostas servem como apoio no processo de 

planejamento e deveriam estar presentes ao longo da análise efetuada. 

O roteiro está estruturado em três blocos: o primeiro com questões gerais 

sobre o projeto, o segundo sobre impacto no diagnóstico, e o último focado na 

continuidade do processo enquanto tratamento e administração. 

 



152 

 

 

O primeiro bloco destacou o fato de que não estamos avaliando o 

funcionamento do sistema, pois entendemos(Salud, 2001), que a leitura é sobre a 

ferramenta, a forma como foi construída. Além desta, também deixamos de 

avaliar a existência de plano de contingência, pois entendemos que a 

contingência é manutenção do status quo, ou seja, a forma como atuam nas 

unidades. 

No segundo bloco, tivemos mais dificuldade, pois ele pressupõe análise 

sobre o Diagnóstico do paciente. Neste, o pesquisador não sendo médico, não é 

habilitado a avaliar este item. 

 

O último bloco está associado à operação como um todo, ou seja, uma vez 

implantado, temos os ganhos que o projeto gerou, como foi a reorganização do 

sistema, etc. 

Categoria Pergunta OPAS Levantamento de dados (Resposta)
existe alguma relação entre o uso do sistema e
diferenças de precisão do diagnóstico no tempo
necessário estabelecido

Tentaremos mapear se o sistema contribuição

na melhoria do tempo resposta, efetividade
é possivel associar a aplicação com a melhora do
diagnóstico dos pacientes com especialidades
coletivas

Este item não foi avaliado, pois o olhar neste

caso seria técnico Médico
é possível considerar o sistema especialmente
adequado para facilitar o diagnóstico de
determinada doença/enfermidade em um estado
inicial de dificil observação

Este item não foi avaliado, pois o olhar neste

caso seria técnico Médico

Impacto 

processo 

diagnóstico

Categoria Pergunta OPAS Levantamento de dados (Resposta)
Introdução do sistema está servindo realmente 

para resolver os problemas propostos

A partir dos objetivos declarados nos projetos 
iremos avaliar se a solução proposta atende às
necessidades

o sistema funciona tecnicamente como foi

desenhado

Este item não foi avaliado, pois não olhamos o
código dos Sistemas,apenas a solução como um
todo

está sendo usado como planejado A idéia básica é tentar identificar se estão 
seguindo um planejamento previamente
desenhado

produz resultados A análise será sobreos impactos de acesso, 
econômico e aceitação

as características técnicas do sistema são
suficientes para uma atuação (diagnóstico, 
tratamento, formação, etc..) de qualidade e fácil
uso

Iremos, a partir das respostas às entrevistas, 

identificar se os quesitos segunda opinião e

encaminhamentos estão contidos 
seu uso é intuitivo Verificar se há queixa dos usuários e profissionais

sobre o uso dos sistemas
existe plano de contingência Este item não foi avaliado, pois não olhamos o

código dos Sistemas,apenas a solução como um
todo

a qualidade da formação recebida permite aos
usuários familiarizar-se com o sistema e
solucionar os problemas menos comuns

Verificar se há queixa dos usuários e

profissionais sobre o uso dos sistemas

Geral 
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Para o presente exercício, vamos utilizar este roteiro atribuindo pesos a cada 

resposta positiva encontrada no projeto. Para cada resposta positiva, ou seja, 

quando o resultado encontrado foi 100% satisfatório, foi dado um valor de dois (2) 

pontos. Para respostas e/ou resultados parciais, ou seja, 50% satisfatório, o valor 

é um (1) ponto, e na ausência de resultados ou não investigados, não seria 

aplicado valor algum, ou seja, zero (0) ponto. 

Do conjunto de 19 itens a serem avaliados, deixamos de avaliar 5, visto que 

fugiam da capacidade técnica do pesquisador em avaliar e atribuir pesos. 

Portanto, considerando os pesos acima e com as exclusões já declaradas,  a 

maior pontuação esperada por projeto seria de 28 pontos. Se o projeto 

alcançasse resultados medianos, sua pontuação estaria em 19 pontos. 

Tendo estes valores como referência, poderíamos inferir que os projetos que 

atingirem 28 pontos poderiam ser considerados como  projetos que alcançaram o 

resultado proposto, considerando-se os requisitos definidos pela OPAS (Salud, 

2001) – Pertinência, Efetividade, Eficiência, Utilidade e Sustentabilidade. Portanto, 

porque não dizer projetos de sucesso? 

O projeto com menor resultado foi realizado em Belo Horizonte, com 12 

pontos, isto por que tivemos dificuldade em conseguir e ampliar o conjunto de 

dados disponibilizados pelos coordenadores do projeto. O projeto de Recife ficou 

em colocação mediana, com 14 pontos, e, apesar da falta de protocolos e desvios 

no encaminhamento, o projeto de Porto Alegre atingiu 16 pontos.  

Categoria Pergunta OPAS Levantamento de dados (Resposta)
a aplicação de telemedicina afeta os cuidados do

paciente

Procuraremos perceber se o atendimento
Segunda Opinião e USG refletiu na melhora do
paciente 

é possível associar o uso do sistema com melhor

cumprimento de tratamento prescrito 

Procuraremos perceber se o atendimento
Segunda Opinião e USG refletiu na melhora do
paciente 

foi detectado efeitos nocivos na etapa de
convalescência, maior automedicação, nas
 pessoas assistidas

Este item não foi avaliado, pois o olhar neste 

caso seria técnico Médico
houve a troca e aceitação dos trabalhos coletivos 
e pacientes 

Verificar se processo Segunda Opinião houve
revisão/alteração diagnóstico

existe alguma relação entre o uso do sistema e as

diferentes rotinas dos serviços de saúde
Avaliar se há ganhos no processo de trabalho

das unidades de saúde
o uso do sistema pode ser relacionado com
algum coletivo especifico de pacientes e ou
profissional de saúde

Avaliar se há ganhos no processo de trabalho

para alguma categoria em especial das unidades
de saúde

se há trocas organizativas como consequência 

de resultados intermediários do sistema final

Avaliar se há ganhos no processo de trabalho

das unidades de saúde
existe interesse entre o pessoal de saúde para 

detectar novos usos e possibilidades do sistema 

Avaliar se há ganhos no processo de trabalho

das unidades de saúde

Impacto no

processo 

terapêutico  

Impacto na

Organização e

Administração 
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O que mais chama a atenção é que o melhor colocado está a 43% daquilo 

que seria uma pontuação 100%, ou seja, atingindo todos os objetivos. 

Este roteiro, apesar de simples, é um bom instrumento, em minha opinião, 

para a avaliação de projetos de Telemedicina, uma vez que ele provoca a reflexão 

e revisão do projeto antes do seu inicio, portanto, permitindo focar naquilo que é o 

objetivo final pretendido com o projeto de Telemedicina. É obvio que merece 

ajustes e que nele cabem melhorias, mas sem dúvida é um bom começo. 

 

Tabela 9 – Resultado do levantamento de pontos necessários a um projeto de 

Telemedicina, baseado na referência OPAS (Salud, 2001). 

Categoria Pergunta (levantamento de dados) BH Nutes PE PA
Introdução do sistema esta servindo realmente para
resolver os problemas propostos 1              1               1       
o sistema funciona tecnicamente como foi desenhado

-            -             -     
esta sendo usado como planejado 1              1               2       
produz resultados 1              1               1       
as características ténicas do sistema são suficientes 
para uma atuação (diagnóstico, tratamento, formação, 
etc..) de qualidade e fácil uso 1              1               2       
seu uso é intuitivo -            1               1       
existe plano de contingência -            -             -     
a qualidade da formação recebida permite aos usuários
familiarizar-se com o sistema e solucionar os
problemas menos comuns 1              1               1       
existe alguma relação entre o uso do sistema e
diferenças de precisão do diagnóstico no tempo 
necessário estabelecido 1              1               1       
é possivel associar a aplicação com a melhora do

diagnóstico dos pacientes com especialidades coletivas -            -             -     
é possível considerar o sistema especialmente
adequado para facilitar o diagnóstico de determinada
doença/enfermidade em um estado inicial de dificil
observação -            -             -     
a aplicação de telemedicina afeta os cuidados do
paciente 1              1               1       
é possível associar o uso do sistema com melhor 
cumprimento de tratamento prescrito 1              1               1       
foramdetectados efeitos nocivos na etapa de
convalescênciamaior automedicação, nas  
 pessoas assistidas -            -             -     
houve a troca e aceitação dos trabalhos coletivos e
pacientes -            1               1       
existe alguma relação entre o uso do sistema e as
diferentes rotinas dos serviços de saúde 1              1               1       
o uso do sistema pode ser relacionado com algum
coletivo especifico de pacientes e ou profissional de
saúde 1              1               1       
se há trocas organizativas como consequência de
resultados intermediários do sistema final 1              1               1       
existe interesse entre o pessoal de saúde para detectar
novos usos e possibilidades do sistema 1              1               1       

Total 12 14 16

Geral

Impacto processo

diagnóstico 
Impacto no 

processo 

terapeutico  

Impacto na 

Organização e

Administração 
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O último olhar – Telemedicina e o futuro 
 

Antes de finalizar este capítulo, convido-os a refletir sobre alguns pontos 

complementares: um pouco do papel da Telemedicina e dos nossos 

pesquisadores. 

Não há dúvidas de que há muitos projetos em desenvolvimento, e muitos já 

em produção, gerando resultados positivos para a sociedade em que estão 

operando. Aqui, um ajuste merece ser feito sobre o uso do termo “projeto”, pois 

ainda há muitos “projetos” na área de Telemedicina. 

O que nos preocupa e merece cada vez mais a nossa atenção, está no fato 

de que os projetos desenvolvidos não têm foco e objetivos claros, por 

pressupostos, sem métricas a serem acompanhadas, o que dificulta em muito 

nossas análises. Lembramos que, numa pesquisa de avaliação(Novaes): 

 

(...) o objetivo principal ou prioritário para o seu desenvolvimento é a 

produção de um conhecimento que seja reconhecido como tal pela 

comunidade científica, ao qual está vinculado, conhecimento que servirá 

como fator orientador de decisão quando se colocarem questões como 

viabilidade, disponibilidade de tempo e de recursos (...). 

 

Em Telemedicina, projetos pilotos têm sido o veículo preferencial para a 

introdução do conceito em organizações tradicionais. Enquanto projetos pilotos, 

eles conseguem fundos de investimentos para o seu desenvolvimento. Quando 

passam para a fase de soluções permanentes, já têm mais dificuldade em 

conseguir fundos para tanto(Nerlich, 1999). 

Segundo os autores (Nerlich, 1999), as razões da não sobrevivência 

permanente destes projetos são as seguintes : 

• em geral, não são implementados para responderem à uma 

necessidade identificada; 

• em geral, são adaptações de tecnologias feitas que ainda não foram 

suficientemente experimentadas e cujo potencial ainda não foi 

entendido; 
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• as implantações tecnológicas não trabalham com previsibilidade de 

mudança. Vários artigos já tratam disto; 

• a velha discussão de tratar a Telemedicina como instrumento de 

comunicação da informação; 

Para OPAS(Salud, 2001), os projetos de Telemedicina só deveriam ser 

aprovados se fossem acompanhados de um estudo rigoroso de viabilidade a 

médio e longo prazo, e de um plano de avaliação (da qualidade, dos custos, da 

acessibilidade e da aceitabilidade), além do desenho adequado de um sistema 

efetivo e oportuno de difusão dos resultados. Dada a situação econômica do setor 

de saúde em muitos países, o custo oportunidade assumido pela intervenção de 

projetos inadequados de Telemedicina pode ser muito elevado. Portanto, 

deveriam ser inaceitáveis. 

O segundo ponto para reflexão, decorrente do primeiro, está no fato de que 

as pessoas ainda confundem muito o uso de ferramentas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação como um fim, e não como um meio. Um apoio para 

chegar a um determinado objetivo(Ruben, 2003) (Salud, 2001) (Wootton, 2009). 

Na recente publicação de Wootton – Telehealth in the Developing 

World(Wootton, 2009) - o editor faz uma revisão geral sobre os projetos de 

Telemedicina, suas evoluções e disseminação pelo mundo. Para o autor(Wootton, 

2009), há excelente crescimento da Telemedicina, principalmente em função 

daquilo que ele denomina como “divisão digital”, ou seja, as diferenças de infra-

estrutura tecnológica entre os países em desenvolvimento e os países 

industrializados. Ainda há barreiras tecnológicas significativas, e ele ilustra tal fato 

com o baixo desenvolvimento de softwares em línguas diferentes do inglês. 

No capítulo que apresenta algumas experiências do Brasil em Telemedicina, 

os autores(Wootton, 2009) (Lopes, 2005)mencionam cinco apenas, a saber: duas 

relacionadas à iniciativas do governo, que são a Política Nacional de Informática 

em Saúde e o Programa Nacional de Telemedicina, o projeto de BH Telessaúde, 

sobre o qual já discorremos, visto que foi um dos casos estudado nesta tese e, 

por fim, o resultado de uma pesquisa sobre o uso de computadores em unidades 

do PSF e o sistema Pacotaps. 

O ponto que merece destaque no texto é a pesquisa que foi realizada em 

2005, com equipes do PSF nas regiões Sul e Nordeste, envolvendo um total de 

236 Centros de Saúde e 4749 profissionais do PSF. Segundo os 



 

autores(Wootton, 2009), o resultado da pesquisa demonstrou que das unidades 

pesquisadas, 35% das uni

11% destes 35% com acesso à internet. Já as unidades de atenção tradicional, 

somente 25% possuíam computadores, e destes, apenas 14% com acesso à 

internet. 

Portanto, o cenário apresentado é uma lacuna média 

estrutura tecnológica em 75% das unidades de saúde, e 90% sem acesso à 

internet em banda larga. Desenhar projetos de 

cenário como pano de fundo, em qualquer planejamento, no segmento de saúde 

pública. As desigualdades de infra

por si só, já são um capítulo a parte no planejamento de ações em saúde.

Começar a preparar as unidades de saúde com infra

mínima, ou seja, link de banda larga e computad

aumentos significativos de qualidade de vida e saúde para a população, como 

podemos constatar no gráfico 1

Gráfico 1 – Difusão da tecnologia da informação e comunicação e taxa de mortalidade. 

Reprodução da figura 2.1 ICT dif

, o resultado da pesquisa demonstrou que das unidades 

pesquisadas, 35% das unidades PSF possuíam computador, sendo que somente 

11% destes 35% com acesso à internet. Já as unidades de atenção tradicional, 

somente 25% possuíam computadores, e destes, apenas 14% com acesso à 

Portanto, o cenário apresentado é uma lacuna média de falta de infra

estrutura tecnológica em 75% das unidades de saúde, e 90% sem acesso à 

internet em banda larga. Desenhar projetos de Telemedicina 

cenário como pano de fundo, em qualquer planejamento, no segmento de saúde 

gualdades de infra-estrutura tecnológica das unidades de saúde, 

por si só, já são um capítulo a parte no planejamento de ações em saúde.

Começar a preparar as unidades de saúde com infra-estrutura tecnológica 

mínima, ou seja, link de banda larga e computador, seguramente irão promover 

aumentos significativos de qualidade de vida e saúde para a população, como 

gráfico 1. 

Difusão da tecnologia da informação e comunicação e taxa de mortalidade. 

Reprodução da figura 2.1 ICT diffusion and mortality in Telehealth in the Developing World 

(Wootton, 2009) 
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cenário como pano de fundo, em qualquer planejamento, no segmento de saúde 

estrutura tecnológica das unidades de saúde, 

por si só, já são um capítulo a parte no planejamento de ações em saúde. 

estrutura tecnológica 

or, seguramente irão promover 

aumentos significativos de qualidade de vida e saúde para a população, como 

Difusão da tecnologia da informação e comunicação e taxa de mortalidade. 

fusion and mortality in Telehealth in the Developing World 
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O gráfico apresenta o resultado do cruzamento dos dados da Organização 

Mundial da Saúde em relação à taxa de mortalidade das regiões contra o 

desenvolvimento tecnológico, ou seja, a infra-estrutura e rede de 

telecomunicações mapeadas pela União Internacional de Telecomunicações. 

Quanto maior o índice de infra-estrutura de telecomunicações (eixo y, ICT 

Diffusion), ou seja, rede de dados e voz disponíveis para população, melhores 

são as condições de saúde desta mesma população na região (eixo x, Mortality 

stratum). 

 

(...) a Telemedicina não pode ser entendida apenas como a utilização 

intensiva de tecnologia e novos equipamentos. Ela se apresenta como um 

processo sucessivo de exploração que requer mudanças organizacionais nos 

serviços de saúde. Ou seja, Telemedicina envolve um processo, não um 

produto. Para a prática efetiva deve haver um esforço no entendimento sobre 

o processo. Deve-se responder: o processo é adequado para Telemedicina? 

O processo utilizando Telemedicina é efetivo? O serviço de Telemedicina tem 

custo-efetividade? E sua implantação requer ciclos sucessivos, com contínua 

avaliação dos benefícios e medicina dos sucessos. Também requer recursos 

humanos qualificados para sua prática e a adoção de padrões tecnológicos 

abertos, e diretrizes operacionais que possibilitem a integração e a 

disseminação dos serviços de Telemedicina (Lopes, 2005).  

 

Somos uma sociedade de paradoxos, pois apesar de evangelizarmos a 

necessidade e foco das nossas ações para projetos assistenciais, ou seja, 

ofertando mais serviços de saúde para a população, que reputo como 

necessários e urgentes, nossa práxis não está alinhada a este discurso. 

Estamos desenvolvendo cada vez mais nas academias soluções para 

problemas e dúvidas dos pesquisadores, e não para as necessidades declaradas 

pela sociedade. 

No Congresso da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde de 2004, 

após a apresentação de artigo(Medeiros), defendíamos a idéia de que o foco dos 

projetos de Telemedicina deveria ser para a área de saúde pública, e fomos 

interpelados por um questionamento da platéia dizendo que: 
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“... veja, alguém tem que pensar no amanhã, pois se isto não fosse realizado, 

ainda estaríamos andando em cavalos e carroças pela Avenida Paulista, 

portanto, os projetos de Telemedicina são importantes por isto (...)(Sigulem, 

2004)” 

 

Naquela oportunidade, ficamos sem resposta, e hoje, ao longo deste 

processo, tenho a tranquilidade e maturidade para responder: “O nosso papel 

enquanto pesquisadores é buscar soluções para melhorar a condição de vida das 

pessoas. Não devemos promover pesquisa focada na promoção do pesquisador 

e, principalmente, daqueles que estão em universidades públicas. O grande poder 

do conhecimento está em compartilhar, disseminar, e não em guardar. É para 

isto, na minha opinião, que existe a academia”. 

Este é o nosso papel: promover o conhecimento e compartilhá-lo, 

objetivando a promoção de uma sociedade melhor, porque se não pensarmos 

desta forma, é melhor nem pensarmos. 

Ao longo desta trajetória, fomos ainda brindados com a publicação de um 

excelente documento do governo britânico(Crisp, 2007). A pedido do primeiro 

Ministro Britânico, Tony Blair, foi solicitado ao Departamento of Health 

(equivalente a Ministério da Saúde) e, em especial, ao Diretor no NHS - National 

Health Sistem, que avaliassem como a Inglaterra poderia contribuir mais para a 

melhoria do sistema de saúde dos países em desenvolvimento. 

Do documento (que recomendo a leitura), gostaria de destacar três pontos: 

 

“a existência de diferenças culturais entre os países não permite que a 

Inglaterra simplesmente aplique seus métodos, comportamentos e produtos 

sobre os demais processos dos demais países (...)(Crisp, 2007)” 

 

Ou seja, apesar de entenderem e terem solução para muitos dos problemas 

encontrados nos países em desenvolvimento, não é possível simplesmente 

fazerem a transferência da tecnologia, pois precisam apoiar o seu uso. Para o 

nosso caso, em particular a Telemedicina, isto é totalmente aplicável. Não 

podemos adotar soluções existentes e testadas em outros contextos como válidas 

para todos os casos.  
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É necessário, sempre, consultar os usuários finais sobre o que eles 

precisam e apoiar esta consulta nos indicadores de saúde da região/população 

estudada. 

 

Ainda há limitações tecnológicas. A banda larga ainda não está generalizada 

e, portanto, o envio de texto e imagens tem sido frequente em baixa 

frequência de banda. Segundo a OMS, 50% das tecnologias importadas dos 

países desenvolvidos não são utilizadas por falta de treinamento (...)(Crisp, 

2007)” 

 

Neste segundo ponto, eles destacam que, dada a falta de infra-estrutura nos 

países em desenvolvimento, soluções simples como e-mail têm sido fundamental. 

Há ONGs (Organizações Não Governamentais) que dão suporte à distância de 

forma gratuita para médicos e pacientes, apenas com a troca de e.mail ( 

http://www.swinfencharitabletrust.org ) e com resultados excepcionais. 

O terceiro ponto que destacamos está no potencial da tecnologia da 

informação e comunicação na área da saúde. São eles: 

• melhorar o processo de acompanhamento das doenças, 

geoprocessamento epidemiológico; 

• facilitar o processo de segunda opinião nos mais diferentes 

meios/métodos (exemplo, o e-mail); 

• facilitar o treinamento e capacitação dos profissionais de saúde; 

• prover os pacientes com registros clínicos adequados e portáveis 

(prontuário eletrônico); 

• fornecer uma boa base de conhecimento e aprendizado para os 

pacientes. 

Sendo assim, devemos rever os reais objetivos com que estamos 

desenvolvendo soluções em tecnologia da informação para a saúde e, 

principalmente, aquela que chamamos de Telemedicina. 

Para finalizar esta sessão, é importante, ainda, destacar que esta tese não 

tem a pretensão de avaliar a tecnologia – Software e Hardware - empregada nos 

projetos e, muito menos, a composição dos investimentos e despesas do mesmo, 

ainda que, de forma superficial, comentamos alguns números. De fato, os projetos 



161 

 

contaram com cesta de fomentadores, governamentais, privados e organizações 

não governamentais internacionais. 

Estes itens – tecnologia e financiamento - merecem estudos/pesquisas 

específicos que, por sua vez, não é nosso foco neste momento. Nosso intuito, 

como já revelado, é o de documentar e divulgar os benefícios e resultados, o 

impacto da Telemedicina na sociedade, ou melhor, na saúde da população. 

Diversos autores assinalam que nenhuma tecnologia de 

informação/comunicação substitui completamente as anteriores. No máximo, são 

complementares. Portanto, não estamos supondo que as redes de Telemedicina 

acabarão com a ampla e complexa acumulação social na prestação dos serviços 

de saúde em consultórios e ambulatórios. 

O que muitas vezes identificamos, ao longo desta pesquisa, é que os atores 

envolvidos nos projetos aqui descritos estão intimamente ligados aos interesses 

de uma indústria de publicação científica que, por sua vez, gera grandes 

investimentos para adotar e adaptar as novas soluções sobre os processos atuais 

de atendimento à saúde. 

A teoria instrumental está, em geral, associada à idéia de que a tecnologia é 

uma coisa boa: “a tecnologia não poderia ser ‘má’ ou controversa de forma 

alguma, pois tudo o que ela faz é ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos 

preexistentes de forma mais eficiente”. De forma substantiva, não é possível 

separar os meios e os objetivos. A tecnologia não apenas serve para atingir tal ou 

qual fim, ela muda a forma de atíngi-lo(Demo, 2002). 

A importância da tecnologia nas nossas sociedades “muda o ambiente 

social; muda os objetivos a que nos propomos; muda o conteúdo de toda a nossa 

ação”. Noutras palavras, a tecnologia muda os fins. Há teóricos que defendem 

uma teoria substantiva, onde afirmam que as mudanças que a tecnologia produz 

na sociedade não são apenas efeitos secundários; são mudanças profundas (por 

isso, substantivas) que transformam a sociedade ‘tecnologizando-a’ e criando um 

ambiente tecnológico que a permeia toda.  A Telemedicina e seus atuais 

interlocutores estão promovendo esta “revolução”, estão criando um novo 

paradigma, um novo Habitus(Bourdieu, 1996). 
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Esta nossa trajetória – de elaboração da tese de doutorado - como primeiro 

e principal resultado antecipado deste trabalho, em minha opinião, foi que, por 

conta de artigos publicados (Medeiros, 2006) e participação em diferentes 

eventos acadêmicos e congressos, a variável avaliação começou a fazer 

minimamente parte dos projetos de Telemedicina, e seus resultados serão 

conhecidos no médio/longo prazo. 

Não posso deixar de registrar que estes ganhos não são o resultado de 

discussão e evolução natural do processo de Telemedicina. Muito pelo contrário. 

São o resultado de muitas discussões que, inclusive, em alguma medida, me 

custaram a exclusão de alguns grupos de discussão sobre o tema Telemedicina. 

O fim ou início da trocas simbólicas(Bourdieu, 2002). 
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Capítulo 6 - Conclusão 
 

 

Dos projetos avaliados, os resultados alcançados são parciais, ou seja,  eles 

reforçam a tese de que é preciso se estabelecer mecanismos de avaliação pré, 

durante e pós-implantação, objetivando-se evitar a realização de projetos sem 

resultados e/ou benefícios socioeconômicos. Dos resultados encontrados e 

analisados, temos: 

 

• Impacto no Acesso – dos casos estudados, não encontramos 

evidências de melhoria e ampliação do acesso aos serviços de saúde. 

Ao contrário, este acesso foi limitado há programação da realização 

de videoconferências. Ainda que a videoconferências seja um dos 

instrumentos da Telemedicina, neste caso, os processos estão mais 

para tele-educação à Telemedicina, pois tratava-se de aulas para os 

profissionais de saúde em geral; 

• Impacto Econômico – para os casos em que ocorreu o processo de 

segunda opinião, de fato, há ganhos para o paciente. Porém, se 

observarmos o resultado a partir dos usuários que deixaram de se 

deslocar para atendimento secundário, de fato, o número de casos é 

baixo, o que nos leva à conclusão de que o mesmo ainda não 

promoveu impacto econômico. Se considerarmos os valores 

investidos nos projetos analisados como sendo direcionados a 

ampliar a oferta de serviços como consultas, o resultado seria direto 

nos indicadores de saúde da população estudada;  

• Impacto na Aceitação – A aceitação por parte dos usuários se deve 

ao fato do ineditismo, do novo, como reproduzimos nas diferentes 

falas, na participação dos usuários na videoconferência. Já para os 

profissionais médicos, a aceitação não foi natural, pois em muitas das 

programações os gestores tinham que convencer os profissionais a 

participarem; 
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Um ponto que aparece de forma subliminar nas análises e entrevistas é que 

a principal expectativa dos usuários estava no fato de que a ferramenta 

Telemedicina poderia substituir ou suprir a necessidade de ferramentas de 

Regulação. Ter o acesso aos níveis secundário e/ou terciário de forma regulada é 

tão ou mais importante que os projetos aqui estudados. Sem dúvida, o movimento 

de ambulâncias nos pátios dos Hospitais de Clinicas está no fato de que somente 

estes locais dispõem e concentram os serviços de nível secundário e terciário. 

Ainda gostaria de destacar que a variável Avaliação não estava presente em 

nenhum dos casos estudados, e, se a mesma fosse aplicada os projetos, estes 

poderiam ser direcionados às necessidades da população. 

De fato, apesar do crescimento de projetos de Telemedicina, sua 

contribuição para o Brasil tem sido fundamentalmente em promover o debate 

sobre o tema. Ainda não há relatos suficientes que indiquem, de forma positiva, a 

sua contribuição para a melhoria da saúde da população assistida pelos projetos. 

Muito pelo contrário. Os resultados nos orientam a analisar muito mais, antes de 

desenvolver e implantar projetos de Telemedicina. O que se percebe é que existe 

uma preocupação com o processo e não com os resultados. O que o Brasil 

precisa, na nossa avaliação,  é de resultados de melhorias na Qualidade e na 

Oferta de serviços de saúde. 

Esta decisão, de investir ou não em Telemedicina, valida-se nas fortes 

evidências sobre a determinação social da saúde, que indicam, em geral, um 

gradiente no qual as pessoas em pior condição social apresentam piores 

condições de saúde, comparativamente às pessoas em melhor condição social. O 

nosso desafio é conseguir soluções que visem o equilíbrio desta relação. Tenho 

absoluta certeza de que a Telemedicina é uma ferramenta importante para a 

solução desta equação. Porém, ela deve ser conjugada às demais. 
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Abstract 

 

Objective: To investigate and determine where they were implanted with the 

telemedicine projects and their consequences for society.  

Methods: To conduct the study, we used the model case study, with the use of 

interview tools and field description of it, from ethnographic observations. 

Results: A total of three projects in telemedicine, the cities of Belo Horizonte, 

Recife and Porto Alegre, considering the impact of access, affordability and 

acceptability, and to support the methodology proposed by PAHO.  

Conclusion: The results are partial, that is, they reinforce the view that it is 

necessary to establish mechanisms for the pre, during and after implementation of 

telemedicine projects. We also found that: Impact on Access - did not find 

evidence of improving and expanding access to health services. Rather, such 

access was limited programming is videoconferencing; Economic Impact - for 

cases that occurred in the process of second opinion, in fact, there are gains for 

the patient. But if we look at the results from users leaving to go to secondary 

care, in fact, the number of cases is low, which leads to the conclusion that it has 

not promoted economic impact, impact on the acceptance - by among users is 

because of the novelty, participation in videoconferencing. As for the medical 

profession, the acceptance was not natural, because in many of the settings 

managers had to convince professionals to participate;  
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