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“
�ov|-ub-�7;�1ol;2-u�1ol��l�r;mv-l;m|o�7;�	;ѴCl��;�oĹ

ľ�-�b-��l�r-झv�;l�t�;�ov�0-m1ov�1o0u-�-l� f�uov� |o�-Ѵ|ovķ�t�;�7b�blo��-�
população. Os bancos, agora ricos, morreram por não ter a quem emprestar; 
o país sumiu”.

�uu-lov�mo�bmझ1bo�7;v|;�-mo�t�-m7o�-0ublov�movvov�v;mঞl;m|ov�1ol�oঞlbv-
loĺ��-v�=ob�f�v|o�;vv;�vouubvo�Ѵ-u]oķ�-Cm-Ѵķ�ov�িѴঞlov�l;v;v�7;�ƑƏƐƖ�rbm|-u-l�
um quadro bonito para os negócios. Mas encontramos na virada da esquina 
um monstro que dá mais medo do que fantasma em criança.

Hoje, enquanto escrevemos este editorial, o Sebrae aponta uma queda de 
quase  70% no faturamento das pequenas empresas.

ľ&l�Ѵ;�-m|-l;m|o�u;-Ѵb�-7o�r;Ѵo�";0u-;�-rom|o��t�;ķ�mov�িѴঞlov�7b-vķ�ѶƖѷ�
7-v�lb1uo�;�r;t�;m-v�;lru;v-v�0u-vbѴ;bu-v�ঞ�;u-l�t�;7-�mo�=-|�u-l;m|oķ�;�
que em grande parte dessas empresas, a redução foi de 69% do valor movi-
l;m|-7oĺ��Ѵl�7bvvoķ�ƒѵѷ�7;vv;v�;lru;vubov�-Cul-u-l�t�;�v;u�m;1;vvubo�
=;1_-u�ov�m;]ॕ1bov�r;ul-m;m|;l;m|;ķ�;l��l�lvķ�v;�-v�u;v|ub2ॗ;v�v;�l-mঞ-
verem por mais tempo.”

O remédio não pode causar mais mal do que a doença. A pós-quarentena do 
1ouom-�झu�v��-b�1_;]-uĺ�";�;uu-lov�1ol�o�oঞlbvlo�mo�bmझ1bo�7o�-moķ�mo��--
lov�;�ru;vv-u�m;m_�l�v;mঞl;m|oķ�vol;m|;��l-�r;u]�m|-Ĺ

��t�;�1-7-��l�ro7;�;=;ঞ�-l;m|;�=-�;u�r-u-��oѴ|-ulov�-o�1;mubo�7o�Cm-Ѵ�
de 2019?

O remédio não pode causar 
mais mal do que a doença

Nelson Coelho
Publisher

Editorial

“Os pobres de verdade são aqueles que precisam 
juntar ouro para alcançar a felicidade.”

HELISSON RAFAEL S. CANTALICE
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Ul-� r;vt�bv-� u;-Ѵb�-7-� ;l� =;�;-
reiro, pela Associação Paulista de 
�;7b1bm-� Ő���őķ� 1ol� o� o0f;ঞ�o�

de entender a percepção da classe mé-
dica com relação às questões em torno 
7-� �ঞѴb�-2o� 7;� =;uu-l;m|-v� 7b]b|-bv� ;�
l;7bu� o� mझ�;Ѵ� 7;� u;1;rঞ�b7-7;� vo0u;� ov�
novos recursos, apontou tendências que 
]-m_-l� 1-7-� �;�� l-bv� =ou2-� mo� �u-vbѴĹ�
grande parte dos médicos brasileiros está 
1-7-��;��l-bv� -0;u|-� -o��vo� bm|;mvo�7;�
tecnologias digitais.

�� |u-0-Ѵ_oķ� bmঞ|�Ѵ-7o� ľ�om;1ঞ�b7-7;� ;�
Saúde Digital na vida do médico brasilei-
uoĿķ�=ob�u;-Ѵb�-7o�mo�r;uझo7o�7;�ƒ�-�Ɛƕ�7;�
fevereiro de 2020, com 2.258 médicos 
brasileiros, das 55 especialidades.

Em tempos de isolamento social, provocado pela pandemia do novo 
coronavírus, e a aprovação em caráter de urgência da Telemedicina 
no Brasil, a pesquisa traz subsídios importantes, inclusive, para os 
Ѵ-0ou-|ॕubov�=-ul-1�ঞ1ovķ�t�;�ঞ�;u-l�7;�-7-r|-u�-�ruor-]-m7-�

médica à uma nova realidade.

pesquisa revela que médicos estão cada
 vez mais abertos a tecnologias digitais

Tecnologia Digital

dios importantes, inclusive, para os laborató-
ubov�=-ul-1�ঞ1ovķ�t�;�ঞ�;u-l�7;�-7-r|-u�
a propaganda médica a uma nova realidade, 
t�;�u;t�;u�-�ruolo2o�-�7bv|m1b-ĺ

ľ �;u;lov� |-l0l� 7;vlbvঞC1-u� o� u;-
ceio de que as transformações digitais 
sejam prejudiciais ao relacionamento mé-
dico-paciente. Pelo contrário, elas apro-
ximam mais os médicos dos pacientes”, 
u;vv-Ѵ|-��;@;uvom��ol;v�;um-m7;vķ��u;-
sidente do Conselho Curador do Global 
Summit Telemedicine & Digital Health, 
evento sul-americano sobre Telemedicina 
;� |;1moѴo]b-v� ;l�"-ি7;ķ� b7;-Ѵb�-7o� r;Ѵ-�
APM, que deveria acontecer em junho, 
mas teve de ser adiado para outubro, de-
vido ao avanço da crise sanitária global. 

Conforme dados divulgados, para 89,81% 
dos pesquisados, o sistema público de 
v-ি7;� 0u-vbѴ;buo� ro7;� v;u� 0;m;C1b-7o�
com novas ferramentas tecnológicas digi-
|-bv�1-r-�;v�7;�7blbm�bu�-v�CѴ-v�7;�;vr;u-�
rou� �l� -|;m7bl;m|o� ;vr;1b-Ѵb�-7o� Ő�;f-�
ov�]uC1ov�Ɛ�;�Ƒőĺ

FERRAmEntAS DE ComUniCAção

Segundo o levantamento, os responden-
|;v� |-l0l� 1omC-l� ;l� =;uu-l;m|-v�
digitais. Em 2018, uma pesquisa similar, 
|-l0l�u;-Ѵb�-7-�r;Ѵ-�����1ol�o�l;v-
lo�o0f;ঞ�oķ�u;�;Ѵo��t�;�ѶƔѷ�7ov�l7b-

Entre as cinco principais especialidades 
contempladas no levantamento estão 
Clínica Médica, Cardiologia, Ginecologia 
e Obstetrícia, Ortopedia e Neurologia. 
Do total de respondentes, 60,54% são do 
sexo masculino e 39,46% do feminino.

�-u-�7;v;m�oѴ�;u�-�r;vt�bv-ķ�-������ঞѴb-
�o��-�0-v;�7;�7-7ov�7ov�l7b1ov�-vvo1b--
dos e de outras associações médicas par-
1;ub-vĺ��v�t�;vঞomubov�=ou-l�-rѴb1-7ov�
on-line por meio da ferramenta Survey 
�omh;��-ov�l7b1ov�1ol��!�v�-ঞ�ovĺ�

Em tempos de isolamento social, provoca-
do pela pandemia do novo coronavírus, e a 
aprovação em caráter de urgência da Tele-
l;7b1bm-�mo��u-vbѴķ�;vv;�|u-0-Ѵ_o�|u-��v�0vझ-
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Segundo o levantamento, os 
u;vrom7;m|;v�|-l0l�1omC-l�;l�

ferramentas digitais. 
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cos aprovavam o uso de ferramentas de 
l;mv-];mv�bmv|-m|m;-v�;�o�|uov�ƔƕķƖƏѷ�
;u-l�=-�ou�;bv��u;-Ѵb�-2o�7;�1omv�Ѵ|-v�
-�7bv|m1b-ĺ�

Neste ano, os dados mostraram uma evo-
lução no cenário, endossando muito mais 
do que uma aprovação na comunicação 
em tempo real, e sim uma interação com 
os pacientes. Sessenta e cinco por cen-
|o� 7ov�l7b1ov� f� �ঞѴb�-l� o�)_-|v�rr�
o��o�|uov� -rѴb1-ঞ�ov�7;�l;mv-];mv�rou�
celular para falar com pacientes e fami-
liares, fora do atendimento na clínica ou 
hospital. Apenas 11,51% dos especialis-
tas ainda não interagem de nenhuma for-
ma por meio dessas tecnologias com seus 
pacientes após a consulta.

Quando somados todos os percentuais 
u;Ѵ-ঞ�ov�v�=oul-v�7;�7bѴo]o�;m|u;�l-
7b1o�;�r-1b;m|;��b-�-rѴb1-ঞ�ov�7;�l;mv--
];lķ�;Ŋl-bѴ�o��1_-l-7-v�7;��o��rou�|;Ѵ;-
=om;�C�o�o��1;Ѵ�Ѵ-uķ�ѶѶķƓƖѷ�7ov�l7b1ov�
acompanham seus pacientes além do 
atendimento presencial.

Para 58,50% dos pesquisados, o uso de 
ferramentas de comunicação com pa-
1b;m|;v� � 7buboķ� ;mt�-m|o� ƑƓķѶƓѷ� �ঞ-
Ѵb�-l� -Ѵ]�l-v� �;�;v� m-� v;l-m-� (veja os 
]uC1ov�ƒ�;�Ɠőĺ

�-�v�-�r;u1;r2oķ�o�vbv|;l-�rি0Ѵb1o�7;�v-ি7;�ro7;ub-�v;u�0;m;C1b-7o�1ol�
mo�-v�=;uu-l;m|-v�|;1moѴॕ]b1-v�7b]b|-bv�1-r-�;v�7;�7blbm�bu�-v�CѴ-v�7;�;v-
r;u-�rou��l�-|;m7bl;m|o�;vr;1b-Ѵb�-7oĵ

Você acredita que as novas tecnologias digitais, que possuam alto padrão 
7;�v;]�u-m2-�;�ঞ1-ķ�ro7;l�-f�7-u�-�l;Ѵ_ou-u�-�v-ি7;�7-�ror�Ѵ-2oĵ

�uC1o�Ɛ�Ŋ�SiStEmA PúbliCo 

�uC1o�Ƒ�Ŋ�tECnologiAS DigitAiS

��|u-0-Ѵ_oķ�bmঞ|�Ѵ-7o�
ľ�om;1ঞ�b7-7;�;�
Saúde Digital na vida 
do médico brasileiro”, 
foi realizado no 
período de 3 a 17 de 
fevereiro de 2020, 
com 2.258 médicos 
brasileiros, das 55 
especialidades.

|Mar/Abr 2020 | 25Fonte: Associação Paulista de Medicina - APM /2020



28 | | Mar/Abr 2020

�uC1o�ƒ�Ŋ�Comunicação

�uC1o�Ɠ�Ŋ�Frequência de uso

Fora do atendimento na clínica ou no hospital, quais são 
as formas de interação com o seu paciente/familiares?

�ol� t�-Ѵ� =u;t�m1b-� �o1� �ঞѴb�-� ;vv-v� =;uu-l;m|-vĵ�
$;Ѵ;=om;� C�oņ1;Ѵ�Ѵ-u� Ő1_-l-7-� 7;� �o�őķ� )_-|v�rrņ
�rѴb1-ঞ�o�7;�l;mv-];l�;�;Ŋl-bѴĺ

Por outro lado, as horas dispensadas pelos 
médicos no contato extraconsulta (inde-
pendentemente da forma de contato) ainda 
7;b�-l� ƖƖѷ� 7ov� ruoCvvbom-bv� v;l� v-0;u�
como cobrar essas horas ou com o entendi-
l;m|o�7;�t�;�o�1�v|o�f�;v|�;l0�ঞ7o�m-�
consulta presencial.

USo DA tElEmEDiCinA

�m|u;� |o7ov� ov�ঞrov� 1b|-7ov� r;Ѵ-� 1Ѵ-vv;�
l7b1-ķ�ƒƏķѵƖѷ�-Cul-u-l�t�;�f��ঞѴb�-l�
alguma forma de Telemedicina no seu co-
ঞ7b-moķ�1om|u-�ѵѶķƒƒѷ�t�;�-Cul-l�mo�
ru-ঞ1-u;l�m;m_�l�=oul-|oĺ

A Telerradiologia, com 76,75%, é a forma 
de Telemedicina mais conhecida entre a 

ditam que o atendimento médico deva 
ser exclusivamente de forma presencial.

Além disso, 44,15% dos médicos enten-
7;l�t�;�-�|;1moѴo]b-�7b]b|-Ѵ�=-��r-u|;�7;�
várias áreas da nossa vida e que a tendên-
1b-��;v|-ulov�1-7-��;��l-bv�1om;1|-7ovķ�
enxergando a Telemedicina como uma 
oportunidade às suas carreiras. Também 
ƑƓķƕƐѷ�1om1ou7-l�t�;ķ�;l�Ѵom]o�ru-�oķ�
a Telemedicina pode ser uma oportunida-
de na carreira médica e 15,99% não têm 
opinião formada sobre o assunto. E mais: 
8,28% dos entrevistados acreditam que a 
Telemedicina é uma ameaça para a pro-
Cvvo�7;�=oul-�bl;7b-|-�o��t�;ķ�;l��l�
1�u|o�ru-�o�7;�|;lroķ�;Ѵ-�v;�|u-mv=oul--
rá em ameaça (6,86%).

classe médica, seguida pela Telecardio-
logia (45,53%), segunda mais lembrada. 
Além dessas duas, os médicos citaram 
outras 20 áreas de atuação conhecidas 
da Telemedicina�Ő�;f-�o�]uC1o�Ɣőĺ

 �;vঞom-7ov�vo0u;�-��ঞѴb�-2o�7-v�|;1-
nologias da Telemedicina, que permitam a 
segurança dos dados e a privacidade en-
|u;�l7b1o�;�r-1b;m|;ķ�ƕƏѷ�7b�;l�-1u;7b-
tar que é possível ampliar o atendimento 
médico além do consultório. Outros 21% 
-Cul-u-l�t�;�|-Ѵ�;��v;f-�rovvझ�;Ѵķ�;�-r;-
nas 9% não acreditam na Telemedicina.

��l;7o�7;�-��;7b1bm-�v;u�0-m-Ѵb�-7-�rou�
meio da Telemedicina aparece em 31,31% 
dos respondentes, e outros 20,42% acre-

28 | | Mar/Abr 2020

Tecnologia Digital
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�uC1o�Ɣ�Ŋ�telemedicina

�uC1o�ѵ�Ŋ�barreiras

�7;mঞCt�;�-v�u;-v�7;�-rѴb1-2o�7-�$;Ѵ;l;7b1bm-�t�;�
você conhece:

 �-bv�vo�-v�0-uu;bu-v�t�;�o� blr;7bub-l�7;��ঞѴb�-u� |;1moѴo]b-v�7;�
1ol�mb1-2o�omŊѴbm;ķ�u;]�Ѵ-l;m|-7-vķ�r-u-�-vvbvঞu�-o�r-1b;m|;ĵ

Outros 90,21% dos médicos acreditam 
que as novas tecnologias digitais, que 
rovv�-l�-Ѵ|o�r-7uo�7;�v;]�u-m2-�;�ঞ-
ca, podem ajudar a melhorar a saúde da 
população (�;f-�o�]uC1o�ѵőĺ

ľ-�;u�$;Ѵ;l;7b1bm-�mo���l-�o0ub]-2oķ�
é um desejo, seja do médico, que queira 
usar essa tecnologia, ou do paciente, que 
gostaria de ser atendido dessa forma. En-
tão, não é uma obrigatoriedade”, lembra 
Fernandes.

Na pesquisa, 64,39% dos médicos que-
rem uma telemedicina que permita a 
ampliação de serviços e atendimentos à 
população brasileira, incluindo a telecon-
sulta (médico direto com o paciente).

O levantamento também mostrou que 
ѵƒķƏѵѷ� �ঞѴb�-ub-l� -� $;Ѵ;l;7b1bm-� 1olo�
uma ferramenta complementar ao atendi-
l;m|o�7-�1Ѵझmb1-ņ_ovrb|-Ѵķ�-�r-uঞu�7o�lo-
mento em que houver uma regulamentação 
oC1b-Ѵ�7o����;�1ol�ov�u;1�uvov�|;1moѴॕ-
]b1ov�m;1;vvubov�r-u-�v;]�u-m2-�;�ঞ1-�7-�
�;7b1bm-ĸ�ƑƔķƐѵѷ�|-Ѵ�;���ঞѴb�-ub-lķ�v;l�v;�
orouķ�;�-r;m-v�ƐƐķƕѶѷ�mo��ঞѴb�-ub-lĺ

“Entendemos que uma Medicina on-line, 
ঞ1-�;�7;�rom|-�vॕ�ro7;�v;u� u;-Ѵb�-7-�v;�
ঞ�;ulov�|;1moѴo]b-�;�u;]u-v�1-r-�;v�7;�]--
u-mঞu�-�v;]�u-m2-�;m|u;�l7b1o�;�r-1b;m|;Ŀķ�
ressalta Antonio Carlos Endrigo, Diretor de 
Tecnologia da Informação da APM e Presi-
7;m|;�7-��olbvvo��u]-mb�-7ou-�7o��Ѵo0-Ѵ�
Summit Telemedicine & Digital Health.

ARmAzEnAmEnto DE DADoS

��ѵƏķƖѶѷ�7ov�l7b1ov�o��b7ov��ঞѴb�-l�
tecnologia em seus consultórios e/ou 
_ovrb|-bv� r-u-� o� -ul-�;m-l;m|o� 7;� bm-
=oul-2ॗ;v�7o�r-1b;m|;�;�ƒƖķƏƑѷ�-Cul-l�
mo��v-u�m;m_�l�ঞro�7;�|;1moѴo]b-ĺ

�� =;uu-l;m|-� |;1moѴॕ]b1-� l-bv� �ঞѴb�-7-�
mo�1oঞ7b-mo�7-v�1Ѵझmb1-v�;�_ovrb|-bv�-bm7-�
é o prontuário eletrônico, com 48,10%; 
vo[�-u;v�7;�];v|o�7;�1omv�Ѵ|ॕubov�r-u-�
agendamento de consultas vêm em se-
]�b7-ķ�1ol�ƐѶķƓѷĸ�;�-ul-�;m-l;m|o�7;�
dados em HD ou nuvem soma 17,5%.

|Mar/Abr 2020 | 29Fonte: Associação Paulista de Medicina - APM /2020
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