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RESUMO

 

Pode-se conceituar Telemedicina como todo esforço organizado e eficiente do exercício 

médico à distância, objetivando informação, diagnóstico e tratamento de indivíduos, baseado 

em dados, documentos ou qualquer outro tipo de informação confiável, sempre transmitida 

através dos recursos de telecomunicação e com o intermédio das tecnologias da informática. 

Com a gigantesca expansão das redes telemáticas e com o avanço da informática, como o 

crescimento acelerado dos sistemas de telecomunicações digitais de alta velocidade (redes de 

fibra ótica, transmissão via satélite, etc.) e expansão da internet, facilitou-se o desenvolvimento 

de sistemas de Telemedicina em todo o mundo. Dentro deste panorama tecnológico este 

trabalho exemplifica o uso da telemedicina com o desenvolvimento de um projeto de ensino a 

distância(teensino)  voltado para medicina. Diante desta realidade, houve uma grande 

motivação para o desenvolvimento deste projeto que já prevê êxito e aplicabilidade no uso 

desta tecnologia.
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1 - Introdução

 

 

Com a evolução das tecnologias da informática e das telecomunicações nos últimos 

anos, têm sido inúmeras as oportunidades em que médicos e profissionais de saúde em geral 

utilizam destes recursos tecnológicos, como por exemplo, o fax, o telefone, a videoconferência, 

o correio eletrônico, a internet, etc, como formas de atender e beneficiar melhor seus 

pacientes, favorecendo a troca de experiências e informações entre os próprios profissionais 

da saúde e entre eles e os respectivos clientes.

 

Já é possível, hoje, detectar ameaças de enfartes por exames através do telefone em 

tempo real, ter sinais vitais do paciente transmitidos ao médico pela internet e realizar, por 

especialistas internacionais,  cirurgias por videoconferências. Além disso, os profissionais da 

área da saúde podem se informar pela internet através da teleeducação, ou seja, educação a 

distância voltada para medicina[7].

 

Diante desta realidade, este trabalho foi  desenvolvido, com o objetivo de mostrar de 

forma sucinta e didática os fundamentos da tecnologia da telemedicina, bem como priorizar o 

uso da internet na educação médica à distância.

 

O Segundo capítulo aborda  os conceitos sobre telemedicina, a sua evolução histórica, 

aplicações atuais e suas ramificações.

 



O  capítulo  três,  tem  por  objetivo  abordar  as  novas  tecnologias  voltadas  para 

telemedicina, conceituando os recursos que permitem a transmissão dos dados médicos bem 

como  a  interconexão  entre  unidades  de  saúde,  além  de  apresentar  de  forma  sucinta  os 

aspectos tecnológicos voltados para implantação da telemedicina, citando também projetos 

que estão em fase de implantação ou já foram implantados, além de fazer uma análise de 

custo beneficio.

 

O Quarto capítulo, cujo tema é o ensino à distância e a telemedicina, ponto principal 

deste trabalho, disserta sobre o que e educação à distância e sua importância para o ensino 

médico, além de apresentar um projeto e análise de uma aplicação de teleeducação voltado 

para a telemedicina.

 

Finalmente, o capítulo 5 mostra as conclusões finais deste estudo, bem como sugestões 

para futuros desenvolvimentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2- A informática e a Telemedicina

 

 

O progresso tecnológico da eletrônica e da informática nas últimas décadas afetou todos 

os  setores  da  sociedade.  A medicina  não foi  exceção.  A  partir  da  invenção do tomógrafo 

computadorizado  na  década  de  70,  por  Godfrey  Hounsfield  e  Allan  Cormack  [2],  até  o 

desenvolvimento  da  telemedicina,  pelos  cientistas  da  NASA  (Agência  Espacial  Norte-

Americana),  para as primeiras cápsulas espaciais  tripuladas,  aconteceu um impressionante 

aumento nos produtos biomédicos nos quais entram a informática, as telecomunicações e a 

microeletrônica. 

 

O casamento entre os computadores e as telecomunicações, à partir da década de 70, 

levou ao desenvolvimento de muitas aplicações interessantes como o "transporte digital" de 

informações,  de  forma  instantânea  e  a  longas  distâncias,  entre  computadores  localizados 



remotamente; microondas, satélites e fibras óticas transformaram o mundo na grande "aldeia 

global" da atualidade. A Internet é o exemplo mais recente e o mais conhecido dessa evolução 

[1]. 

 

Assim,  a telemedicina, constitui-se hoje, num campo muito promissor para o conjunto 

das ações de saúde, e os seus fundamentos devem começar a ser parte da educação médica 

básica  e  continuada.  Deve-se  oferecer  oportunidades  a  todos  os  médicos  e  a  outros 

profissionais de saúde interessados nesta nova e moderna forma de assistência.  

 

Este  capítulo  tem  por  objetivo  fazer  uma  abordagem  sobre  o  que  vem  a  ser  a 

telemedicina: conceito, história e aplicabilidades da mesma.

 

2.1. Conceito

 

Telemedicina  é  o  uso  das  tecnologias  da  informática  e  da  telecomunicação  para  a 

interação entre profissionais de saúde e pacientes, com a finalidade de realizar ações médicas 

à distância. Podem ser utilizados quaisquer meios eletrônicos de telecomunicação, tais como 

telefonia  convencional  e  digital,  radiocomunicação,  telefonia  celular,  intercâmbio  de  dados 

digitais através de redes locais e redes amplas de computadores (microondas, satélites e fibras 

óticas), além da Internet [1].

     

É uma tecnologia inovadora que gera, tanto para os profissionais da saúde quanto para 

os pacientes, inúmeros benefícios, como por exemplo: 

 

- Redução dos custos de medicação e internação, bem como deslocamentos dos pacientes;

- Agilidade no tratamento, através do diagnóstico remoto;

- Acesso a especialistas de qualquer lugar do mundo;

- Monitoramento constante dos pacientes, independente do lugar onde eles estejam;



-  Avaliação do caso de um paciente,  de forma  on-line, por  vários profissionais  à  distância 

(second option);

- Troca de conhecimentos e experiências científicas entre os profissionais;

 

2.2. Histórico    

                                                   

A Telemedicina vem evoluindo juntamente com a tecnologia e com o aperfeiçoamento 

dos meios de comunicação. Inicialmente utilizavam-se os meios de comunicação analógicos 

mas  os  mesmos  foram  substituídos  progressivamente  por  técnicas  de  comunicação  mais 

modernas, através de meios digitais.

 

O primeiro  relato  conhecido de telemedicina ocorreu na Europa durante as grandes 

pragas que assolavam o continente na idade média e que, devido aos riscos de contaminação, 

um  médico  se  posicionou  às  margens  de  um  rio  enquanto  um  agente  comunitário  se 

posicionava  na  outra  margem e,  se  comunicando  através  da  voz,  o  agente  descrevia  ao 

médico os sintomas e a evolução da doença que assolava a cidade[3].  

     

Algumas práticas de comunicação à distância são caracterizadas abaixo [3]:

 

Carta –  Esse,  provavelmente,  foi  o  primeiro  meio  de  comunicação  utilizado  para  a 

prática  da  medicina  a  longas  distâncias,  sendo  realizado  principalmente  entre  os  próprios 

médicos para troca de experiências e relatos de casos, assim como informações e notícias 

sobre epidemias. 

     

Telégrafo – A telegrafia - sinais através de fios - começou a ser utilizada em meados do 

século XIX e era usada na medicina à distância. Por exemplo, o laudo de um raio X poderia ser 



transmitido através de telégrafos. 

 

Telefone - O telefone tem sido usado como meio de comunicação de voz na medicina 

desde a sua invenção no final do século XIX e ainda é largamente utilizado para esse propósito 

nos dias de hoje. Outras utilizações do telefone comum é a criação de redes baseadas em 

linhas telefônicas para transmissão de dados, como o eletrocardiograma (ECG), através de 

modens  de  computador  e/ou  máquinas  de  fax.  Atualmente,  as  linhas  telefônicas  são 

largamente utilizadas para transmissão de informações médicas principalmente com as redes 

de comunicação global como a Internet.

 

Rádio – A comunicação através de rádio foi possível em meados do século XIX, primeiro 

através do código morse e depois, através da voz. Durante a 2º guerra mundial, nos anos de 

1946 o rádio foi utilizado para conectar médicos em estações costeiras ou frente de batalhas, 

com hospitais de retaguarda ou navios. 

 

Televisão e Monitores – São sistemas de circuito fechado e foram usados em 1950 em 

consultas entre especialistas e pacientes no Instituto de Psiquiatria em Nebraska. Também foi 

usado para avaliação médica de viajantes no aeroporto Internacional de Boston de Médicos 

situados  no  hospital.  Posteriormente,  veio  o  desenvolvimento  da  tecnologia  de 

videoconferência.  Atualmente,  com  a  queda  dos  custos  e  a  popularização,  muitos  dos 

equipamentos  de  comunicação  são  baseados  em  Personal  Computers (Computadores 

Pessoais).

 

Comunicação Sem-Fio (Wireless) – Se desenvolveu a partir da criação dos telefones 

celulares  e  transmissão  de  imagens  como  eletrocardiograma  de  emergência  através  da 

telefonia celular. A comunicação sem fio inclui também o uso de comunicação via satélites, 

sendo que as primeiras implementações de telemedicina no terceiro mundo foram utilizando a 

Internet via sistema de satélites de baixo custo. 

   

O  primeiro  grande  avanço  da  telemedicina  se  deu  com  as  primeiras  missões  de 

exploração espacial  dos  americanos (Missão  Mercury),  entre  1960 e  1964.  Durante  essas 



missões, os astronautas em órbita eram monitorados através da telemetria fisiológica, ou seja, 

seus  dados  eram  enviados  continuamente  à  terra.  Estas  aplicações  comprovaram  que  a 

telemedicina podia ser utilizada no campo da saúde, o que começou a ocorrer no setor civil, já 

na década de 70, em diversos países como Inglaterra, Itália, Canadá, Suécia e Japão [4].

 

Mais recentemente, com o desenvolvimento dos sistemas de telecomunicação digital de 

alta velocidade (como redes de fibras ópticas), com a expansão das redes telemáticas (como 

Internet, binet) e com a queda dos preços de microcomputadores e estações de trabalho de 

alto desempenho, o desenvolvimento de sistemas de telemedicina em todo o mundo aumentou 

significativamente. 

 

Na Itália,  em Israel,  na Inglaterra,  na Grécia,  no Canadá, nos EUA, no Japão e em 

outros países onde a telemedicina se enraizou profundamente, existem centenas de milhares 

de pessoas sendo beneficiadas por mais este avanço da informática médica. Na Itália, por 

exemplo, localidades isoladas no alto dos Apeninos ou em ilhotas do Adriático podem enviar 

eletrocardiogramas e radiografias para hospitais universitários de grandes cidades. Um estudo 

em Perúgia mostrou que cerca de 25 % das teleconsultas, como são chamadas, resultaram em 

uma mudança de diagnóstico ou tratamento pelo médico que enviava os dados, 13 % das 

mesmas, ocasionou a remoção do paciente para um centro mais avançado[5], aumentando a 

qualidade da medicina praticada. 

 

Somente nos Estados Unidos, o país que mais se desenvolveu nessa área, atualmente 

existem mais de 600 programas de telemedicina. Beneficiam-se deles as instituições de saúde 

em  uma  grande  variedade  de  situações,  principalmente  aquelas  em  que  a  medicina 

convencional  não  está  disponível  facilmente  (áreas  carentes  de  médicos  e  rurais,  locais 

isolados, como plataformas petrolíferas, ilhas, montanhas, sítios de construção civil, navios em 

alto  mar,  etc.,  prisões,  locais  onde  ocorreram  sinistros,  catástrofes  naturais,  grandes 

concentrações de gente, campos de batalha, e assim por diante)[6]. 

 

O fato é que a telemedicina tenderá a se globalizar cada vez mais, ao tornar possível a 

interação  entre  médicos  situados  em  diferentes  países.  Isso  tem  várias  implicações 

econômicas, sociais, jurídicas e éticas, que precisam ser enfrentadas e estudadas. 



 

2.3 Aplicabilidades da Telemedicina

 

As aplicações da telemedicina podem ser classificadas em cinco tipos fundamentais [4]: 

 

Telediagnóstico -  envio  remoto  de  dados,  sinais  e  imagens  médicas,  dados 

laboratoriais, etc., para finalidades diagnósticas; 

 

Telemonitoração - acompanhamento de pacientes à distância, monitorando parâmetros 

vitais de cardíacos, gravidez de risco, epilépticos, etc., e proporcionando serviços automáticos 

e semi-automáticos de vigilância e alarme; 

 

Teleterapia - controle de equipamentos à distância, tais como hemodialisadores; 

 

Teledidática - aplicação das redes telemáticas na implementação de cursos médicos à 

distância; 

 

Telefonia  social -  aplicações  dos  modernos  recursos  de  telefonia  convencional  à 

assistência  dinâmica,  telecomunicação  para  pessoas  deficientes,  como  surdos,  cegos  e 

mudos, apoio à medicina preventiva, e suporte a pessoas idosas (telesocorro). 

 

A criatividade dos cientistas e técnicos que trabalham em soluções telemédicas e as 

demandas crescentemente sofisticadas e diferenciadas da Medicina, certamente levarão, em 

futuro próximo, a um leque muito mais amplo e diversificado de aplicações da mesma.

 



Na seqüência,  serão mostrados os principais  serviços oferecidos aos pacientes e já 

disponíveis:

 

2.3.1- Teleatendimento

 

Os  pacientes  utilizam  serviços  de  saúde  como  marcação  de  consultas,  de 

procedimentos,  informações  gerais,  etc,  através  de  telefone  ou  computadores  ligados  à 

Internet.  Os  dados  coletados  no  teleatendimento  vão  alimentar  bancos  de  dados  que, 

conectados a aplicativos computacionais, realiza o serviço solicitado a distância.

 

2.3.2- Teleconsulta

 
Nesta  modalidade  é  possível  transmitir-se,  a  qualquer  distância,  vários  tipos  de 

informações  médicas,  tais  como imagens  de  radiografias,  tomografias,  fotos  de  pacientes, 

laudos, resultados de exames, sons de sinais biológicos, etc; conforme exemplificado na figura 

2.1.  Desse  modo,  profissionais  de  saúde  situados  em  centros  geograficamente  distantes 

podem  consultar  remotamente  o  registro  do  paciente,  trocar  entre  si  os  dados  médicos, 

consultar  bases  de  informações  e  colegas  mais  especializados  quanto  ao  diagnóstico  e 

conduta mais adequada para cada caso. Nesta modalidade, a Internet é bastante utilizada por 

possibilitar  o armazenamento de informações multimídia sobre o paciente e proporcionar o 

acesso de qualquer parte do mundo.

 



Figura 2.1- Imagem utilizada na Teleconsulta [5].

 

2.3.3- Telecirurgia
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Figura 2.2- Telecirurgia cardíaca [6].

 

Os procedimentos cirúrgicos podem ser realizados remotamente, através de sistemas 

de realidade virtual com sinais visuais, conforme exemplificado na figura 2.2, auditivos e tácteis 

entre o local onde está o médico e o local onde está o paciente, utilizando-se equipamento de 

manipulação remota de instrumentos. Dentre os equipamentos utilizados, podem ser citados, 

as luvas de posicionamento digital, que sentem e transmitem para o computador a posição 

espacial e a movimentação dos dedos das mãos do cirurgião e o capacete binocular, dotado de 

duas telas de computador que transmitem uma visão tridimensional do campo operatório. 

 

2.3.4 - Telemonitorização

 

Caracteriza-se pelo acompanhamento do estado de saúde de pacientes à distância, 

através de seus sinais biológicos que são  continuamente digitalizados e enviados  por via 

telefônica a um centro especializado de análise e interpretação, onde serviços de vigilância e 

alarme  monitoram  continuamente  esses  sinais  e  alertam  quando  ocorrem  possíveis 

anormalidades.  A  monitoração  geralmente  se  dá  em  bases  contínuas,  periódicas  ou  sob 

demanda, envolvendo um período longo de tempo, principalmente em pacientes cardiopatas, 

ou com gravidez de risco, em pacientes deficientes ou de difícil locomoção.

 

2.3.5- Teledidática

 

A teledidática (ensino a distância), é uso da videoconferência, conforme exemplificado 

na figura 2.3,  no acesso a bancos de informações em saúde para o ensino e a educação 

continuada usando redes telemáticas na implementação de cursos médicos à distância, pode 

ser considerada como um caso especial de telemedicina aplicada ao treinamento clínico.
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Figura 2.3 – Equipamento de Teleconferência [7].

 

2.3.6- Telediagnóstico

 

Utiliza-se de troca de imagens, áudio, vídeo e texto para fins de diagnóstico, sendo 

realizadas  consultas  remotas  ao  paciente,  geralmente  ocorrendo  em tempo real.  Entre  as 

especialidades  que  mais  se  têm  beneficiado  dessa  aplicação  estão  a  neurologia  e  a 

cardiologia,  considerando  que  as  tecnologias  desenvolvidas  proporcionam  um  suporte 

confiável  para  emergências,  monitoração de paciente de alto  risco,  atenção domiciliar  em 

áreas isoladas ou carentes, bem como a redução da hospitalização de pacientes com doenças 

cardíacas e nervosas.

 

2.3.7- Teleanálise

 
Neste tipo de aplicação, um microcomputador adquire, analisa e transmite, a partir de 

um analisador clínico, dados para o computador remoto de um especialista, que os interpreta e 

comunica os resultados à origem (por exemplo, em casos da falta de um analista local, ou em 

emergências).



 

2.3.8- Telesocorro

 

Consiste em terminais domésticos equipados com um pequeno controle portátil que 

pode ser acionado pelo paciente (geralmente idoso ou incapacitado temporário ou permanente) 

de qualquer ponto da casa. A chamada é enviada automaticamente por telefone para uma 

central que dispõe de dados sobre o paciente e providencia socorro imediato. 

 

 2.3.9- Teleambulância

 

É uma ambulância equipada com vários sistemas de telemedicina, como por exemplo, 

tele-ECG (tele-eletrocardiograma),  para  assistência  local  a  grandes  eventos,  emergências 

médicas,  acidentes,  campanhas  de  medicina  preventiva,  bem  como  para  comunidades 

desprovidas de assistência especializada. 

 

2.3.10- Teleterapia

 

Existem  ainda  poucas  aplicações  da  telemedicina  em  terapia.  Uma  das  mais 

revolucionárias  é  a  telediálise,  desenvolvida  inicialmente  na  Itália.  Ela  consiste  de  um 

equipamento de hemodiálise simplificado, que pode ser colocado no domicílio do paciente, ou 

em centros de saúde na periferia. Com a ajuda de um assistente familiar ou um profissional de 

saúde  não  especializado,  o  paciente  é  conectado  ao  equipamento,  que,  por  sua  vez,  é 

telecontrolado por uma central remota. O equipamento dispõe de funções inteiramente digitais 

de controle  e  alarme,  consistindo de telemetria  de dezenas de canais  (funcionamento das 

bombas, medida de temperatura, de fluxo, pressão arterial, malfunção de componentes, etc.), 

os quais são transmitidos por via telefônica. 



 

O  sistema  remoto  monitora  e  controla  todas  as  funções  do  dializador  doméstico 

automaticamente,  podendo  controlar  vários  deles,  simultaneamente.  É  um  sistema 

tecnicamente bastante complexo, que, no entanto, proporcionou sensíveis reduções de custo 

para um procedimento que se classifica entre os que mais utilizam recursos financeiros de um 

sistema de saúde. 

 

2.4. Conclusão

 

Através  do  que  foi  exposto  neste  capítulo,  conclui-se  que  a  telemedicina  é  uma 

tecnologia altamente inovadora, na qual quem viaja é a informação e não o paciente.  Sua 

gradativa implantação, que já está ocorrendo em diversos países,  como no Canadá, Itália, 

EUA, Reino Unido, países escandinavos, Japão, etc., tem o potencial de promover uma grande 

revolução na maneira como a Medicina é praticada, bem como na própria estrutura do sistema 

de saúde desses países.

 

Em um país como o Brasil, caracterizado por dimensões continentais e distribuição 

pouco uniforme de recursos  de  assistência  médica,  a  telemedicina  poderia  ser  de  grande 

utilidade para proporcionar serviços remotos e móveis de medicina especializada às zonas 

menos dotadas.

 

Entre as tendências futuras, que certamente favorecerão um maior desenvolvimento 

da  telemedicina,  estão  a desospitalização,  o  atendimento descentralizado e o aumento  da 

idade média da população, com seus conseqüentes impactos sobre os custos médicos e a 

maior incidência de pacientes com doenças crônicas.

 

A telemedicina representa uma verdadeira revolução na prática médica do século XXI. 

As instituições e os profissionais de saúde precisam se preparar urgentemente para enfrentar e 

aproveitar eficientemente as novas tecnologias. Para essa tarefa, será crucial a formação de 



alianças interdisciplinares entre os provedores de tecnologia, os centros de pesquisa e ensino 

e as instituições de saúde, em uma sociedade global.                     

 

A seguir,  no  capítulo  3,  serão abordados  os  aspectos  tecnológicos  voltados  para 

telemedicina, somente possíveis devido ao grande avanço da informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 - Inovações na Aplicabilidade da Telemedicina

 

 

A  evolução da informática na medicina nos últimos anos partiu de grandes sistemas 

centralizados  para  pequenos  sistemas  distribuídos.  Na  década  de  70  e  80  surgiram  os 

computadores de grande porte e no Brasil, ainda hoje, alguns  hospitais continuam utilizando-

os. Funcionam como sistemas centralizados em um mainframe onde são armazenadas todas 

as informações médicas e vários terminais interligados por uma rede, localizados dentro da 

organização clínica. Essa concepção, que surgiu na década de 70, cedeu lugar aos sistemas 

distribuídos  existentes  hoje,  ou  seja,  ao  invés  de  um  único  computador  central  há  um 

computador em cada setor da organização e estes são interligados por uma rede - o que faz 

com que  o  sistema  não  somente  fique  mais  confiável  e  mais  independente  de  falhas  do 

sistema central, mas também permite a implementação de soluções mais específicas, como, 

por exemplo: cada setor pode ter a sua base de dados própria [1].

 

O surgimento da telemedicina promete revolucionar a prática médica no futuro, fazendo 

a  integração  de  todas  as  informações  disponíveis  não  somente  dentro  de  uma  única 

organização, mas sim de todas aquelas localizadas nos mais diferentes locais do planeta. Isto 

só se torna possível com a utilização de recursos da informática e da telemática os quais estão 



se tornando cada dia mais sofisticados.

Este capítulo tem por objetivo abordar as novas tecnologias voltadas para telemedicina, 

bem como apresentar de forma sucinta os aspectos tecnológicos voltados para implantação da 

mesma.

 

3.1. Inovações Tecnológicas

 
Várias  são  as  tecnologias  de  telecomunicações  e  informática  utilizadas  na 

telemedicina. A seguir estão descritas as mais comuns bem como suas aplicações:

 

1- A Internet - Nas últimas duas décadas tem ocorrido um grande desenvolvimento das redes 

mundiais  de  computadores  Internet,  que  pode ser  definida  como uma "rede  de  redes".  A 

existência e facilidade de acesso a esta e a outras redes de computadores acadêmicas e não 

acadêmicas  tem  tido  um  impacto  poderoso  sobre  a  disponibilidade  de  todos  os  tipos  de 

informações e sobre as formas de como são utilizadas na ciência em geral. 

A Internet evoluiu a partir de uma pequena rede entre três universidades americanas nos anos 

70, chamada ARPANet, a qual se expandiu continuamente no anos seguintes, eventualmente 

incorporando centenas de computadores localizados em instituições acadêmicas espalhadas 

por todo o mundo. Essa rede inovou ao utilizar a tecnologia de rede de comutação de pacotes 

(packet  switching).  Neste  tipo  de  rede,  os  computadores  são  interligados  através  de 

telecomunicação  digital  de  alta  velocidade,  e  a  informação  é  intercambiada  na  forma  de 

mensagens, ou pacotes. Cada mensagem pode ser subdividida em diversos pacotes, sendo 

que cada um deles carrega sua própria informação sobre sua origem e seu destino. Os pacotes 

são enviados pelo computador de origem e passam através de computadores especialmente 

instalados e programados, chamados roteadores, como mostrado na figura 3.1. Os roteadores 

possuem tabelas internas que indicam o caminho eletrônico que os pacotes devem seguir até 

seu  destino,  ou  seja,  o  mapa  de  outros  roteadores  e  máquinas  ligadas  à  rede.  Assim, 

dependendo da topologia da rede, um pacote pode seguir diversas rotas alternativas: se uma 

delas não está funcionando, outra pode ser usada, até que todos os pacotes eventualmente 

alcancem o destino e sejam reconstituídos [3]. 

 



O conjunto de todos os principais roteadores que interligam as cidades e regiões de 

um  país  é  chamado  de  espinha  dorsal  (backbone).  Há  também  um  entroncamento 

internacional.  Para  implementar  a  rede,  foi  desenvolvido  um  conjunto  de  padrões  de 

comunicação  (protocolos),  definidos  por  seus  números  IP,  ou  números  de  Protocolo  da 

Internet. Esta foi a origem do padrão atual e universal que caracteriza a operação da Internet, 

chamada TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), estabelecida em 1982 [3].

 

Figura 3.1- 
Ligação ponto-a-

ponto na Internet [3].

 

Durante  os  anos  seguintes  à  sua criação,  a  internet  cresceu a  largos  passos,  e, 

gradualmente, o acesso a seus serviços foi oferecido também a usuários não acadêmicos, tais 

como companhias particulares e indivíduos. O grande sucesso da Internet influenciou muito na 

evolução da Telemedicina nos últimos anos.

 

Em primeiro lugar, o uso do hipertexto (documentos interligados através de links) e a 

enorme facilidade de se criar, interligar e disponibilizar documentos multimídia (texto, gráficos, 

animações, etc.), democratizaram o acesso à informação através de redes de computadores. 

Em  segundo  lugar,  criou-se  uma  gigantesca  base  de  usuários,  já  familiarizados  com 

conhecimentos básicos de Informática e de navegação. Finalmente, surgiram muitos softwares 

de custo zero ou pequeno,  que permitem a qualquer  organização ou empresa,  sem muito 

esforço, "entrar na rede" e começar a acessar e colocar informação. O resultado inevitável foi a 

impressionante explosão na informação disponível.

 

A Internet está tendo um louvável efeito de aumentar a consciência da comunidade 

médica sobre o valor do acesso à informação, da educação continuada e da mudança radical 

de paradigmas que a presença universal desta grande rede está trazendo a todos os aspectos 

da sociedade, inclusive na área da saúde.

 

2- A Intranet – Trata-se de um sistema de informação implementado em uma rede local, que 
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utiliza a mesma tecnologia disponível  para a Internet  (FTP,  Email,  WWW, etc.).  A intranet 

permite a disponibilização e a visualização de documentos multimídia, exatamente como na 

internet, com a diferença de que o servidor é exclusivo, o acesso é controlado por senhas, e a 

infraestrutura geralmente é uma rede de microcomputadores interna na empresa, interligada 

entre si por algum padrão de redes, como o Ethernet. Quando a intranet extrapola os limites 

geográficos da organização e se estende a distâncias maiores, ela passa a ser denominada de 

extranet. Algumas intranets e extranets operam apoiadas na própria internet, como mostra a 

figura 3.2. É uma maneira bastante barata de fazer as coisas, mas que exige acesso a um 

provedor externo de serviços internet [2].                                      

 

Figura 3.2- Estrutura de uma Intranet [3].

                            

Para exemplificar as aplicações da intranet na organização de saúde, vamos considerar 

um  hospital.  Usando  o  mesmo  paradigma  da  Internet,  podem ser  disponibilizadas  "home 

pages" na intranet com o seguinte conteúdo:

 

•        Informações sobre fornecedores ; 

•        Informações sobre a organização;

•        Documentos, portarias, ofícios;  

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt=""
 href="http://www.epub.org.br/informaticamedica/n0201/www05.gif" style='width:337.5pt;
 height:179.25pt' o:button="t" fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono3802002_arquivos/image008.gif" o:href="file:///C:/Monografia/Telemedicina/Revista%20Informática%20Médica%202(1)%20Intranet%20a%20Tecnologia%20da%20Internet%20para%20Redes%20Locais_arquivos/www05s.gif"/>
</v:shape><![endif]-->



•        Estatísticas;  

•        Manuais de procedimento e normas;

•        Cadastros, catálogos e tabelas;

•        Boletins internos, notícias;

•        Formulários interativos;

•        Agendas, calendários e eventos;

•        Guias, normas e orientações clínicas;

•        Artigos de pesquisa, livros multimídia;  

•        Bases de referência (por exemplo, medicamentos);

•        Prontuários médicos com imagens;

•        Informações de pacientes.

3- Telefone convencional-  O sistema de telefonia convencional é amplamente utilizado na 

telemedicina por ser de baixo custo e de fácil acesso e rapidez na transmissão. Um exemplo do 

uso desta tecnologia é o tele-eletrocardiograma onde, com a ajuda de aparelho específico que 

capta  no  paciente  os  impulsos  elétricos  do  coração,  transforma-os  em  sinal  sonoro  e  os 

transmite por telefone à Central de Telemedicina onde este é transformado em traçado (ou 

seja, em um eletrocardiograma tradicional) e o médico cardiologista de plantão, pautado nas 

informações recebidas, faz a leitura e o diagnóstico que são imediatamente transmitidos ao 

interessado.    

 



Outro  exemplo  muito  interessante  que  também  utiliza  o  sistema  de  telefonia 

convencional é o Medical Call Center (MCC), ou Central de Atendimento de Saúde que é um 

novo e revolucionário  conceito  na assistência  médica.  Trata-se  de  um centro  de recursos, 

baseado  em  alta  tecnologia,  onde  profissionais  de  saúde  treinados  recebem  chamadas 

telefônicas de pacientes que desejam orientação especializada, informação ou colocação em 

um  sistema  de  atendimento  de  atenção  à  saúde.  Após  avaliar  as  necessidades  e  as 

informações à respeito do paciente, o profissional toma decisões e comunica informações ou 

orienta o paciente sobre os recursos de saúde disponíveis na melhor situação e no melhor 

tempo [4]. 

 

O MCC também pode ser  usado para  funções proativas  nas quais  quem inicia  a 

conversa  telefônica  é  o  profissional  do  MCC,  como,  por  exemplo,  para  fazer  o 

acompanhamento de pacientes pós-cirúrgicos que já foram para casa. O MCC é uma aplicação 

sofisticada para a área médica que tem sido chamado em inglês de  Customer Relationship 

Managemente,  ou CRM (Gerenciamento do Relacionamento com o Consumidor). Tem sido 

adotados por hospitais, empresas de planos de saúde, laboratórios farmacêuticos e órgãos da 

saúde pública.

Um MCC possui uma base em uma rede local de computadores, operados geralmente 

por enfermeiras de plantão (em quatro turnos), e um software especializado. Esse software dá 

acesso  à  ficha  clínica  resumida  do  paciente  e  ao  histórico  de  chamadas  feitas  ao  MCC, 

facilitando o processo de coleta de informações durante uma chamada. Além disso, dispõe 

também de funções de apoio à decisão, ou seja, uma série de protocolos "inteligentes" de 

atendimento, que orientam a enfermeira quanto às perguntas a serem feitas, informações a 

serem prestadas e providências a serem tomadas, à medida que o diálogo se desenrola entre 

o paciente e a enfermeira atendente.  Esses protocolos garantem uma aderência grande a 

critérios de qualidade e segurança no atendimento, preservando o respeito aos preceitos da 

ética  médica  e  conduta  profissional.  Finalmente,  manuais  médicos,  bases  de  dados  e 

enciclopédias  de  saúde  complementam o  arsenal  de  dados  e  informações  disponíveis  no 

computador para que a enfermeira possa assegurar um completo nível de acesso à informação 

que será consultada e passada para o paciente [5].

 

4-  Linhas ISDN - ISDN (Integrated Services Digital Networks  – Redes Digitais de Serviços 

Integrados) é um sistema de conexões de telefone digital que permite o tráfego de voz, dados e 

imagens  em  alta  velocidade  e  com  qualidade.  Todas  as  informações  que  partem  do 



equipamento, em vez de serem transmitidas de forma analógica, passam a ser transmitidas 

digitalmente. Os próprios equipamentos transformam o sinal analógico (som/voz) e efetuam a 

transmissão. Assim, a distância e o tipo de ligação (satélite, rádio e transmissão por cabo) 

deixam de ter  efeito na qualidade  dos sinais.  Adicionalmente a ISDN utiliza protocolos de 

correção de erros de transmissão [6]. 

 

As linhas ISDN podem ser utilizadas em serviços de Telediagnóstico  e de Segunda 

Opinião para a transmissão de dados em alta velocidade. 

 

5-  Redes  de  Fibras  Ópticas  - As  fibras  ópticas  permitem  transmissão  de  dados  em 

velocidades superiores a 150 Mbps (megabits por segundo), sem sofrerem as interferências 

habituais relacionadas às linhas de transmissão do tipo metálico.

                

As  redes  de  fibras  ópticas  podem  ser  utilizadas  em  serviços  de  telediagnóstico, 

teleconsulta e telecirurgias, por proporcionarem transmissões de dados em alta velocidade e 

sem interferências.

 

6- Internet via TV a Cabo - Com a chegada da Internet via TV a cabo a videoconferência e a 

telemedicina de alta velocidade se tornaram muito comuns, a tal  ponto que a telemedicina 

doméstica poderá ser uma realidade (as pessoas vão poder se comunicar com seus médicos a 

partir de suas casas, usando o PC ligado à TV a cabo).

 

7- Comunicação via Satélite - O uso da comunicação via satélite envolve equipamentos de 

transmissão e recepção   específicos, bem como a disponibilidade do canal no próprio satélite. 

É ideal, por exemplo, para localidades, como na Amazônia, onde não existe nenhuma outra 

infra-estrutura  de  telecomunicação.  O  projeto  SIVAM  (Sistema  de  Vigilância  Aérea  da 

Amazônia),  que  utilizará  satélites  para  monitorar  o  espaço  aéreo  daquela  região,  prevê  a 

utilização de alguns canais VSAT para aplicações em telemedicina [6].

 

8-  Teleconferência  -  Outra  forma  muito  utilizada  de  telemedicina  é  o  intercâmbio  de 



informações  sobre  um  paciente  entre  dois  ou  mais  médicos.  É  a  teleconferência,  ou 

teleconsulta,  que  pode  assumir  muitas  formas.  A  tecnologia  mais  sofisticada,  denominada 

videoconferência, permite que os médicos conversem entre si,  usando câmaras de vídeo e 

microfones, e um software especial de comunicação. Também podem ser enviadas imagens 

médicas de  vários  tipos  (radiografias,  tomografias,  etc.),  captadas através de  um  scanner, 

câmara fotográfica digital  ou equipamentos médicos como otoscópios,  oftalmoscópios,  etc., 

cuja saída de imagem já pode ser enviada diretamente pelo sistema. Esses recursos são muito 

utilizados atualmente para sistemas de segunda opinião médica em contato com centros mais 

desenvolvidos, no Brasil ou no exterior [7]. 

 

Praticamente, quase todas as especialidades médicas podem vir a utilizar-se destas 

tecnologias. É claro que algumas, particularmente aquelas que utilizam imagens como meio de 

diagnóstico,  são  as  mais  prontamente  beneficiadas.  Assim,  os  setores  de  radiologia, 

dermatologia,  patologia,  ultra-sonografia,  entre  outros,  são  bastante  propícios  para  o 

estabelecimento  de  protocolos  de  transmissão  de  dados  à  distância,  com  finalidades 

diagnósticas.

 

3.2 - Aspectos Tecnológicos de Implantação da Telemedicina

 

Conforme já mostrado anteriormente, a interdisciplinaridade nesta área da saúde faz 

com que a base de um atendimento médico seja a troca de informações as quais envolvem 

pacientes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, pessoal de laboratório, e outros. 

Há inúmeras maneiras de executar estas trocas, desde a via oral, escrita, gráficos, imagens e, 

hoje, reunindo estas diversas formas em processos digitais.

 

Neste  último  caso,  os  meios  de  comunicação,  bem  como  as  tecnologias  da 

informática, são parte fundamental para assegurar a qualidade, segurança e rapidez destas 

trocas. Convêm aqui, ressaltar que a telemedicina é justamente o conjunto destes processos 

digitais  para  troca  de  informação  em  saúde  à  distância  fazendo-se  uso  de  sistemas  de 

telecomunicações e de tecnologias da informática.

 



A viabilidade de implantação destes processos na prática clínica depende diretamente 

da utilização de recursos tecnológicos especiais (equipamentos, softwares), do uso adequado 

de sistemas de telecomunicações, e da capacitação de recursos humanos para sua instalação, 

utilização  e  manutenção.  A  infra-estrutura  tecnológica  necessária  varia  de  acordo  com  a 

complexidade do processo, podendo-se utilizar desde sistemas de telefonia convencional até 

sistemas  de  redes  digitais  de  alta  velocidade,  permitindo  a  troca  de  grandes  volumes  de 

informações em tempo real entre os usuários do sistema.

                

3.2.1 - Projeto de Implantação da Telemedicina

 

A implantação de um sistema de telemedicina depende da elaboração de um projeto 

que avalie os diferentes recursos necessários e/ou disponíveis  para execução da troca de 

informações  em  saúde  que  implique  numa  boa  relação  custo  benefício,  tanto  para  a 

organização de saúde quanto para os pacientes.

 

Este projeto é ser dividido em várias etapas [11], como:

 

1 - Escolha do sistema que deseja trabalhar (telediagnóstico, teleconsulta, telemonitoração, 

teleterapia, teledidática) ;

2 - Planejamento da solução para cada sistema escolhido:

 

•        Determinação dos recursos: Determinar e avaliar os recursos necessários 

para a implementação do sistema escolhido. Estes recursos abrangem diversas 

áreas: hardware, software, recursos humanos, infra-estrutura de rede, serviços 

médicos, serviços de telecomunicações. 

•        Aquisição  do  material:  Aquisição  dos  equipamentos  e  ferramentas 

computacionais e de telecomunicações necessários.



•        Implantação: Instalar os dispositivos e equipamentos, além de configurar o 

sistema e os recursos computacionais assegurando seu correto funcionamento.

•        Treinamento: Assegurar o conhecimento do correto uso dos dispositivos e 

equipamentos  pelos  usuários,  estabelecer  normas  e  procedimentos  no 

atendimento dos pacientes.

•        Manutenção: Manter o equipamento em plenas condições de funcionamento 

e,  continuamente,  acrescentar  novos  dispositivos  de  acordo  com  as 

necessidades  dos  usuários,  além  de  estar  em  dia  com  os  aplicativos  de 

software. Objetiva também estabelecer responsabilidades para a manutenção 

do equipamento e procedimentos para os diversos níveis de manutenção.

•        Desenvolvimento de Software: Trata-se da aquisição/desenvolvimento de 

softwares  especializados,  alguns  já  disponíveis  no  mercado,  visando maior 

agilidade na implantação dos processos. 

•        Avaliação: Avaliar as variáveis determinantes para uma análise objetiva dos 

custos  x  benefícios  da  implantação  de  um  sistema  de  telemedicina, 

considerando  as  características  próprias  de  cada  realidade.  Por  exemplo: 

Como determinar se um local será mais ou menos beneficiado pelo uso de tal 

sistema? O que muda na rotina  dos profissionais  de saúde afetados pelos 

novos mecanismos de trabalho? Como tornar o sistema uma parte integrante 

da rotina diária de seu trabalho? Que tipos de informações são relevantes para 

estes  profissionais,  para  a  administração  e  para  os  responsáveis  pela 

manutenção  do  sistema.  Qual  o  custo  das  diversas  modalidades  de 

telemedicina?  Qual  a  infra-estrutura  mínima  necessária  e  o  que  se  pode 

esperar  de  tal  sistema?  O  que  a  telemedicina  acrescenta  aos  usuários 

comparado com os sistemas tradicionais?

•        Avaliação dos resultados: Para  se  atingir  os  objetivos  do  projeto,  será 

necessário avaliar diferentes aspectos em cada um dos processos definidos. 

 

Deverão ser consideradas questões [13], como: 

 



1- Definir as melhores configurações de equipamentos para cada processo (sistema de rede, 

protocolos de comunicação, computadores, etc.).

2-  Definir  e/ou  desenvolver  as  ferramentas  de  software  (armazenamento,  tratamento  e 

transmissão) mais adequadas para cada processo.

3- Avaliação dos processos e suas informações (protocolos de atendimento).

4- Avaliação de eventuais problemas surgidos durante a implantação destes processos para 

definição das ações preventivas e corretivas.

5- Análise do impacto do uso da telemedicina no atendimento ao paciente.

6- Avaliação da melhor relação custo x benefício em cada caso.  Este aspecto será tratado 

separadamente no tópico a seguir.

 

3.2.2 - Custo Benefício

 
Apesar da diversidade de serviços, relacionados à telemedicina, possíveis de serem 

implantados,  atualmente,  devido  ao  avanço  tecnológico,  a  implantação  dos  mesmos  pode 

implicar  em  altos  custos  que  vão  desde  a  aquisição  de  equipamentos,  softwares 

especializados, móveis, espaço físico até a contratação de mão de obra especializada como 

médicos, enfermeiras, profissionais de informática, etc.

 

No Brasil,  as  vantagens  da  telemedicina  podem  ser  muito  grandes,  facilitando  o 

acesso a informações e diagnósticos,  principalmente nas localidades onde os serviços são 

precários e também na educação continuada de profissionais da saúde. Contando com uma 

extensa rede de telecomunicações e dispondo de vários avanços da informática, o Brasil pode 

beneficiar-se muito com a telemedicina que levará assistência especializada a regiões remotas. 

A distância entre o tempo de diagnóstico e o tratamento diminui, o que aumenta a rapidez e a 

eficiência dos serviços médicos, justificando o investimento em equipamentos [12].

 

A Telemedicina pode ser realizada com o que existe de mais moderno e sofisticado 



em termos de tecnologia, porém os custos de implantação e de manutenção destes sistemas 

podem, muitas vezes, inviabilizar a realização desta atividade na rotina médica. Por esta razão, 

além  de  ter  um  custo  acessível,  um  sistema  de  Telemedicina  precisa  também  ser 

cuidadosamente  planejado e  projetado.  Assim sendo,  segue,  abaixo,  dados  econômicos  e 

financeiros relacionados com essa implantação em diversas localidades:

 

3.2.3  -  Projeto de telemedicina desenvolvido no Hospital 
Regional  através  de  parceria  entre  a  UNIDAVI,  a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Fundação 
de Ciência e Tecnologia (FUNCITEC). 

 
A primeira fase do projeto consistiu em interligar um tomógrafo computadorizado e um 

eletrocardiógrafo digital a um banco de dados, de onde computadores (estações de trabalho) 

distribuídos pelo hospital obterão dados e imagens de alta resolução. O médico, desta forma, 

poderá saber qual a situação do paciente internado, sem necessidade de ir ao local do exame. 

Num segundo momento, uma estação será instalada em um posto de saúde situado a 100 

metros do hospital. A proximidade será necessária para baratear o projeto e para testar melhor 

os resultados, mas, em médio prazo, o monitoramento remoto poderá ser feito com o médico 

noutra cidade, estado ou país. 

 

Para que este projeto se viabilize, serão necessários R$ 52 mil, já repassados pelo 

governo do Estado através da FUNCITEC. Os recursos serão investidos na compra de seis 

computadores, de um eletrocardiógrafo digital e no treinamento de pessoal [16]. 

 

3.2.4 – Telemedicina do Hospital Sírio Libanês
                

O hospital  Sírio Libanês em São Paulo é a instituição de saúde considerada mais 

avançada do Brasil na área de telemedicina, contando com alta tecnologia de videoconferência 

e educação continuada.



                Para  isso  foram  gastos  cerca  de  500  mil  dólares  com  equipamentos,  projetos 

treinamentos de profissionais, etc [15].

 

3.2.5  –  Telemedicina  do  Instituto  de  cardiologia  do  Rio 
Grande do Sul
 

A  primeira  estação  de  telemedicina  em  cardiologia  de  baixo  custo  no  País  foi 

inaugurada pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, permitindo a transmissão pela 

internet  de exames médicos,  de raios X a tomografias computadorizadas.  Os beneficiados 

serão os pequenos hospitais, clínicas e pronto-socorros que vão poder enviar os exames para 

análise  e  interpretação de especialistas  à distância  no momento em que estiverem sendo 

realizados. 

A tecnologia, que custou R$ 90 mil ao Instituto de Cardiologia, populariza a utilização 

da telemedicina. Antes, ela se restringia a hospitais com capacidade de investir entre US$ 1 

milhão e US$ 2 milhões em equipamentos.

A  estação  gaúcha  de  telemedicina  foi  desenvolvida  pelos  engenheiros  Fernando 

Guimarães, Renato Duarte e Francisco Moreira. O equipamento também permitirá, em breve,  

a  realização de exames como eletrocardiograma digital,  ultra-sonografias e  outros exames 

visuais, além de videoconferências e treinamento à distância [14].

 

3.3 Conclusão

                

De acordo com o exposto neste capítulo, conclui-se que:

 

 - A utilização da infra-estrutura de comunicação existente pode ser uma alternativa de custo-

efetividade para a Telemedicina. As linhas telefônicas, desta forma, são os meios de conexão 

mais comuns. Outras possibilidades incluem a utilização de linhas especiais (ISDN), modems 

de alta velocidade (DSL), fibras óticas ou mesmo conexões via satélite. 



- Com a chegada da Internet via TV a cabo, juntamente com as intranets e videoconferência, a 

telemedicina  de  alta  velocidade  tornou  se  muito  comum,  a  tal  ponto  que  a  telemedicina 

doméstica poderá ser uma realidade (as pessoas vão poder se comunicar com seus médicos a 

partir de suas casas, usando o PC ligado à TV a cabo). 

-  Já o uso da comunicação via satélite envolve equipamentos de transmissão e recepção   

específicos,  bem  como  a  disponibilidade  de  um  canal  no  satélite,  tornando  assim  uma 

tecnologia de custo alto.

                

Nos dias atuais, a Telemedicina é vista como uma forma de difundir cuidados na área 

da Saúde para localidades desprovidas dos mesmos, ou ainda, deficitárias de determinados 

tipos de procedimentos, com o objetivo amplo de permitir igualdade de acesso aos serviços 

médicos, independentemente da localização geográfica do indivíduo.

 

A implantação desta tecnologia depende de um projeto muito bem elaborado, sendo 

necessário  análise  de  vários  aspectos  que  vão  desde  a  determinação  do  serviço  a  ser 

implantado, passando pela escolha das tecnologias necessárias, equipamentos, contratação e 

treinamento dos profissionais, até a implantação e testes.

                

Outro  ponto  importante  é  a  relação  custo  benefício  pois,  com tanta  tecnologia  à 

disposição, aquisição de equipamentos, softwares especializados, móveis, espaço físico até a 

contratação  de  mão  de  obra  especializada  como  médicos,  enfermeiras,  profissionais  de 

informática, etc., pode tornar o projeto inviável devido ao alto custo ou a falta de recursos.

 

O próximo capítulo vai se ater ao projeto e análise de uma aplicação de teleeducação 

voltada para a telemedicina. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Ensino a Distância e a Telemedicina

 

 

O surgimento dos computadores levou a educação para um novo panorama, uma vez 

que a troca de informações deixa de ser estática para se tornar dinâmica.

 

Cada vez mais,  as  tecnologias de multimídia  estão sendo utilizadas na transmissão 

destas informações através da integração de mensagens, cores, gráficos, animações e som; 

estratégias estas consideradas importantes para o aprendizado do aluno.

 

Assim  sendo,  exigências  e  desafios  da  civilização  tecnológica,  necessidade  de 

crescente treinamento e aperfeiçoamento contínuos dos profissionais faz do ensino à distância 

um instrumento imprescindível no contexto moderno de trabalho.



                

Projetos de educação estão em andamento em vários estados do Brasil, tanto levados a 

cabo pela iniciativa privada, como por iniciativa estatal. Todos têm a mesma finalidade: reduzir 

o  caráter  de  exclusão  e  antidemocrático  do  modelo  de  crescimento  econômico  vigente  e 

romper com os dois condicionantes básicos do ensino convencional: o tempo e o espaço.  

 

Aqui  entra a tecnologia como base para o alcance geral  do ensino seja ele básico, 

secundário ou superior. Aperfeiçoamento ou mesmo iniciação em algumas modalidades são 

possíveis  de  serem  realizados  a  distância  por  meio  de  CD-ROMs,  via  Internet, 

videoconferência ou combinados, por exemplo, CD-ROM, Internet e livros.

 

O objetivo deste capítulo é mostrar de forma sucinta como funciona e a importância da 

educação à distância  na medicina através da  telemedicina com a utilização do serviço de 

teensino (o ensino a distância voltado para a medicina) . Para isso este capítulo faz um breve 

resumo das características da educação à distância, culminando com o desenvolvimento de 

uma aplicação voltada para esta tecnologia. 

 

4.1 Educação a Distância

 

A primeira forma de Educação à Distância foram os cursos por correspondência na 

Europa. Este meio de Educação à Distância foi muito utilizado até meados do século passado, 

quando o rádio e televisão instrucional tornaram-se populares. 

 

No entanto,  com o  surgimento  de  tecnologias  interativas  sofisticadas,  educadores 

passaram a utilizar ferramentas como: e-mail, chats, Internet, audioconferência baseada em 

telefone e videoconferências os quais possibilitam a elaboração de cursos à distância com 

avançados recursos de multimídia [17]. Suas principais características são: 

 



 Separação do professor e aluno no espaço e/ou tempo; 

 Controle do aprendizado realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo professor; 

 A comunicação entre alunos e professores é mediada por documentos impressos ou 

alguma forma de tecnologia. 

O ensino à distância surgiu para possibilitar o preparo profissional e cultural de milhões 

de  pessoas  que,  por  motivos  de  distância  e  tempo,  não  podiam  freqüentar  as  escolas 

regulares.  Afinal,  nem todos podem dispor  de  uma escola  perto  de suas casas e  é difícil 

combinar o período de trabalho com o horário das escolas convencionais.

 

No  começo  tudo  era  feito  simplesmente  pelo  correio,  onde  a  pessoa  recebia  um 

catálogo  descritivo  dos  cursos  oferecidos,  escolhia  o  que  lhe  agradava  e  acompanhava 

recebendo material em sua casa.

 

Com o desenvolvimento da Internet, esta forma de estudo está ocupando um espaço 

cada  vez  maior,  trazendo  oportunidades  para  qualquer  pessoa  que  queira  estudar  e  se 

profissionalizar ou até mesmo se pós-graduar [18].

 

É importante lembrar que a educação à distância necessita de técnicas convencionais e 

modernas  para  que  o  estudo,  através  de  métodos  de  orientação  à  distância,  realmente 

funcione. Neste contexto, destacam-se alguns tipos de softwares que podem ser classificadas 

[17], de acordo com o objetivo a ser alcançado em :

 

Software de Apresentação – aquele que apresenta o conteúdo a ser ministrado na forma de 

um livro-eletrônico.

Softwares Tutoriais –  enfatizam a apresentação das lições ou a explicitação controlando o 

processo de aprendizado;

Software  de  Exercício-e-prática –  a  ênfase  está  no  processo  de  ensino  baseado  na 

realização de exercícios com grau de dificuldade variado;



Jogos Educacionais –  a abordagem pedagógica utilizada é de exploração livre ao invés da 

instrução explícita e direta;

Software de Simulação – simulam o mundo real de forma mais simples e mais segura;

Tutoriais Inteligentes - são softwares com características de inteligência. Eles são capazes de 

identificar os erros mais freqüentes e ajudar os alunos a superá-los, auxiliando na resolução de 

problemas  específicos,  ou  auxiliar  o  professor  a  planejar  suas  aulas  ou  a  monitorar  o 

desempenho dos alunos.

 

Em se tratando de formação superior,  observa-se que o modelo educacional usado 

nas universidades tem permanecido estático e resistente a mudanças por muitas décadas. Os 

professores  utilizam  sempre  os  mesmos  tipos  de  aulas  e  as  mesmas  abordagens 

educacionais, sem praticamente inová-las e continuam a centralizar o aprendizado na figura do 

professor, que é o controlador e o agente de todo o processo instrucional.

 

Cada  vez  mais,  este  modelo  tem  comprovado  sua  ineficiência  frente  às  novas 

realidades do mercado de trabalho e do progresso do conhecimento.

 

 Entretanto, algo está começando a mudar. Com o surgimento das novas tecnologias 

educacionais,  como  a  Internet  e  o  CD-ROM,  a  TV  digital,  etc.,  o  sistema  educacional 

gradativamente  está  mudando  o  seu  foco,  deslocando-o  do  ensino  (instrução)  para  o 

aprendizado (centrado no aluno, que passa a ser chamado de aprendiz). Essa mudança se 

baseia em parte no desenvolvimento das teorias da modernas da aprendizagem, que mudaram 

a natureza da nossa percepção sobre como ocorre o aprendizado e qual é o papel do aprendiz. 

O  conhecimento  é  considerado  como  uma  ação  e  comunicação  construída  socialmente, 

envolvendo  os  aprendizes,  enquanto  o  papel  do  professor  é  visto  agora  como  o  de  um 

facilitador desse processo, ao invés de condutor único [18].

 

Em se tratando da educação médica especificamente, tudo isso, evidentemente, está 

tendo um grande impacto sobre a mesma, especialmente no que diz  respeito  à  educação 

médica continuada. O enorme progresso da medicina nas últimas décadas passou a exigir que 

o  médico  e  outros  profissionais  de  saúde  estudem  continuamente  para  se  manterem 



atualizados.  Para  ser  um  eterno  aprendiz,  o  médico  precisa  ser  capaz  de  aprendizado 

autônomo. A educação à distância, portanto, está necessariamente envolvida nesta evolução. 

Com a Internet, novos paradigmas têm aparecido, e suas surpreendentes possibilidades estão 

capturando  a  imaginação  e  interesse  de  educadores  ao  redor  do  mundo,  levando-os  a 

repensar a natureza do ensino e aprendizagem médica [18]. 

 

Somente  recentemente,  educadores  começaram  a  desafiar  a  adequação  deste 

modelo para a aprendizagem e a entender quais são as bases tecnológicas necessárias para 

implementar o ensino à distância.

 

4.2 – Teleensino
 

O  teleensino  é  uma  ramificação  da  telemedicina  que  consiste  na  aplicação  de 

tecnologias da informática e das telecomunicações na educação médica a distância.  Este  

serviço pode ser oferecido aos profissionais da saúde através de videoconferência,  emails, 

internet, chats, etc [5]. 

 

Através desta tecnologia podem ser implementados cursos médicos a distância bem 

como treinamento de profissionais, possibilitando assim uma melhor e mais fácil atualização 

das pessoas ligadas à área.

 

Sendo assim, o teleensino é um dos serviços da telemedicina de extrema importância 

atualmente,  uma  vez  que  a  medicina  evolui  constantemente  necessitando  de  atualização 

constante dos profissionais de saúde.

 

Para um melhor entendimento e também com o intuito de deixar uma colaboração 

sobre o assunto, foi desenvolvido um sistema que exemplifica o uso do ensino à distância na 

medicina (teleensino), conforme descrito abaixo.



 

Trata-se de um sistema desenvolvido com o intuito de promover o aprendizado de 

alunos  e  profissionais  ligados  à  medicina  em  geral.  Ele  foi  desenvolvido  para  internet 

(courseware) devido à facilidade de acesso que se tem atualmente com a expansão da rede 

mundial  de  computadores,  podendo assim ser  acessado  de  qualquer  lugar  do  mundo por 

qualquer pessoa interessada no assunto.

 

O assunto escolhido foi “Cardiologia”, mediante consulta no Instituto do Coração em 

Uberlândia,  por  se  tratar  de  uma  extrema  importância  e  sofrer,  consequentemente,  uma 

necessidade muito grande de atualização. A aplicação foi denominada Med-Net.

 

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento foram: 

 

- A Hipermídia: Tecnologia de implementação apoiada no hipertexto, que por sua vez acaba 

recebendo a incorporação de objetos multimídia abrangendo deste texto, imagens, sons, vídeo, 

etc.  A qual apresenta um formato não linear para a busca ou o exame de informações através 

de links que refletem melhor que o texto seqüencial, de maneira que o aluno possa organizar 

melhor o seu conhecimento. 

 

-  A  multimídia:  corresponde  a  integração  de  diferentes  modalidades  de  mídia:  gráficos, 

imagens, textos, áudios, vídeos, etc., na representação de dados. A multimídia estabelece um 

recurso importante e  presente em quase todas as aplicações educacionais  e  contêm uma 

importante característica que é a interatividade do aluno com a máquina.  Ao fazer uso da 

multimídia, o aluno deixa de ser um mero espectador e passa a participar dos acontecimentos, 

tendo a possibilidade de definir o momento e a informação que deseja receber. Constitui-se 

numa maneira melhorada de apresentar o material abstrato e complexo com a compreensão e 

interesse do aluno.

 

A  modelagem  do  sistema  foi  feita  baseada  em  um  levantamento  do  assunto 

(cardiologia) juntamente com a melhor forma de repassar o conhecimento por especialistas no 



assunto.  Foi  desenvolvido um  storyboard (seqüência de telas sem o  conteúdo específico), 

apresentado abaixo, o qual representa o modelo de interface que criou a identidade visual do 

produto, além do modelo de navegação.
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As linguagens utilizadas para o desenvolvimento foram,  html e  javascript  por terem 

aderência ao paradigma proposto, e o ensino foi dividido nas seguintes partes:

                - Tela inicial – apresentação do curso;

                - Cadastro do usuário;

                - Tópicos desenvolvidos:

                                - O coração:

•        Anatomia e funções;

•        Anatomia topológica;

•        Valvas;

- Ataque cardíaco;

- Exercícios de fixação;

                -  Feedback; 

 

As quais serão detalhadas a seguir:

 

1 – Apresentação do curso: mostra os objetivos do mesmo, público alvo e links para demais 

acessos, conforme figura 4.1. 

 



 

Figura 4.1 – Apresentação do curso

2 – Cadastro do usuário – Através da qual  os usuários cadastram-se no sistema e obtém 

acesso a todas as telas, de acordo com a figura 4.2.
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Figura 4.2 – Cadastro do usuário
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3 – Login no Sistema – Esta é a tela de login dos usuários no sistema, a qual faz a verificação 

se aquele usuário está cadastrado, conforme mostra a figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Login no Sistema

 

 

4 – Anatomia e Funções - Faz uma abordagem detalhada sobre o coração, definição, sistema 

circulatório e anatomia das artérias coronárias, conforme figura 4.4. 
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Figura 4.4 – o Coração sua Anatomia e funções

 

5 – Anatomia Topológica – Conforme mostra a figura 4.5, aborda detalhadamente a anatomia 

topológica do coração, mediante a utilização de figuras ilustrativas. 
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Figura 4.5 – Anatomia Topológica do Coração

 

6 – Valvas – Mostrar como funciona as valvas do coração, de acordo com a figura 4.6.
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Figura 4.6 – As Valvas

 

7 – Ataque Cardíaco – Demonstra  de forma iterativa o que é e como evitar taques cardíacos, 

conforme figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Ataques Cardíacos

 

8 – Exercícios de Fixação – Lista de questões relacionadas ao assunto abordado, a nível de treinamento e 
fixação, como mostra a figura 4.8
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Figura 4.8 – Exercícios de Fixação

 

9  –  Feedback –  Retorno  do usuário  para  melhoria/complementação do software,  além de 

sugestões, de acordo com a figura 4.9.

Figura 4.9 - Feedback

                

Este é um exemplo simples e didático do uso do teleensino na medicina, o qual tem o 

objetivo estimular o aprendizado e troca de informações aplicadas diretamente na medicina a 

distância.
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Por se tratar de um sistema para internet os recursos tecnológicos que podem ser 

explorados são vários que vão desde uma conexão por linha telefônica convencional, linhas 

ISDN, internet a cabo até conexões via satélite.

 

4.3 - Implantação e análise dos resultados
 

O sistema foi implantado em domínio gratuito e disponibilizado para equipe médica do 

Instituto do Coração de Uberlândia, para avaliação.

 

O  mesmo  foi  utilizado  por  Virgínia  Cardoso  Afonso,  formada  em  medicina  pela 

Universidade Federal de Uberlândia(UFU), e Clauber Rodrigues Perreira estudante do sétimo 

período de medicina também na UFU, os quais observaram os seguintes resultados:

 

-         Facilidade de aprendizado por ser apresentado de forma ilustrativa;

-         Acesso estruturado por ser dividido em módulos;

-         Fácil acesso por ser via internet;

-         Bastante didático por ter exercícios de fixação. 

 

Sendo  assim,  este  sistema  serviu  como  exemplo  da  utilização  da  informática  na 

medicina.

 

4.4 – Conclusão 
 

A  evolução  dos  programas  de  educação  à  distância,  é  conseqüência  da  própria 

Ciência  da Computação e das necessidades que os professores e alunos estão vivenciando, 



nas diversas áreas de aprendizado, incluído a medicina. Os discursos educacionais indicam 

que as mudanças estão acontecendo, apesar de se ter conhecimento que a realidade escolar, 

principalmente a brasileira, nem sempre reflete estas mudanças. No entanto, considera-se que 

esta mudança é muito mais do que uma tendência, mas um fato na educação deste milênio.

 

Este  capítulo  ressaltou  o  uso  e  a  importância  da  telemedicina,  com  a  análise  e 

desenvolvimento da aplicação (MED NET) voltada para o Teleensino, que é um dos serviços 

aplicados a medicina, com a utilização de recursos da informática e da telecomunicação, de 

extrema  importância  uma  vez  que  os  profissionais  de  saúde  necessitam  de  constante 

atualização e aprimoramento de seus conhecimentos. 

 

O próximo capítulo será a conclusão final de toda esta monografia,  que procurará 

abordar os principais pontos relatados neste trabalho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

5 – Conclusão

 

                

Informações digitais apresentam a vantagem da fácil reprodução, pequeno volume de 

armazenagem (em relação a documentos de papel) e transmissão, em tempo real ou não, 

através  de  redes  de  computadores  como a  internet,  por  exemplo,  respeitando-se  é  claro, 

questões da informação, ética, segurança e sigilo.

 

A  viabilidade  de  implantação  destes  processos  na  prática  médica  depende 

diretamente da utilização de recursos tecnológicos especiais (hardware e software), do uso 

adequado de sistemas de telecomunicação, e da capacitação de recursos humanos para sua 

instalação, utilização e manutenção.

 

A  infra-estrutura  tecnológica  varia  de  acordo  com  a  complexidade  do  processo, 

podendo-se utilizar desde sistemas de telefonia convencional, até sistemas de redes digitais de 

alta  velocidade  e  transmissão  via  satélite,  o  que  permite  a  troca  de  grandes  volumes  de 

informações, em tempo real, entre os usuários do sistema.

 

As  aplicações  de  Telemedicina  necessitam  de  um  conjunto  de  ferramentas  que, 

juntas, possibilitarão o sucesso de uma interação à distância. Este processo envolve diversos 

aspectos, tendo início no paciente, passando pelo usuário (médico ou profissional da saúde), e 

em seguida, pelos equipamentos de captura, tratamento e transmissão dos dados. Resumindo 

em uma combinação dos fatores humanos, aparelhos (hardware) e programas (software).

 



No decorrer deste trabalho foi possível perceber a importância de cada um destes 

fatores  citados,  principalmente  com a  proposta da aplicação de teleeducação voltada para 

telemedicina que enfatiza a importância destas tecnologias.

                

A  internet  proporciona  a  troca  de  informações  e  experiências,  entre pessoas 

geograficamente  distantes,  auxiliando  a  expansão  da  educação  à  distância.  Porém,  vale 

ressaltar  alguns  aspectos  irrelevantes  com  relação  ao  uso  da  internet  na  educação,  por 

exemplo: a aceitação tanto por parte dos alunos como dos professores as novas tecnologias, a 

dispersão  dos  alunos  devido  a  grande  gama de  possibilidades  de  navegação  na  rede,  a 

validação dos cursos uma vez que não há contato físico entre o aluno e o professor, etc.

 

Face ao exposto por este trabalho, fica evidente que a Telemedicina é uma tecnologia 

altamente inovativa, na qual quem viaja é a informação e não o paciente ou profissional de 

saúde. Sua implantação, que  já  está  ocorrendo  em  diversos  países, têm  o potencial de 

promover  uma grande revolução na maneira  como a  Medicina é  praticada,  bem como na 

própria estrutura do  sistema  de  saúde desses países. Tudo isto só é possível através da 

Tecnologia Computacional.

 

Esta monografia propõe a futuros interessados no assunto, analisar e desenvolver 

aplicações  voltadas  para  o  ensino  do  uso  dos  equipamentos/tecnologias  específicas  da 

telemedicina. 
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