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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 a gigantesca expansão das redes telemáticas, como o crescimento acelerado dos 
sistemas de telecomunicações digitais de alta velocidade (redes de fibra ótica), facilitou-se o 
desenvolvimento de sistemas de Telemedicina em todo o mundo. Dentro deste panorama tecnológico a 
cardiologia de Uberlândia tornou-se a pioneira na aplicação da monitoração transtelefônica, teleconsulta e 
telediagnóstico. Diante desta realidade, houve uma motivação significativa para o desenvolvimento deste 
projeto que já prevê êxito e aplicabilidade no uso desta tecnologia.
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1. INTRODUÇÃO

 

 

O Setor de telecomunicações teve um crescimento explosivo nos últimos anos, fruto do desenvolvimento 
científico e tecnológico e de fatores políticos favoráveis. O impacto deste crescimento é sentido nas 
diferentes áreas da economia, mas é no setor social que ele exerce um efeito importante. Por exemplo na 
área da saúde, onde a sociedade tem-se beneficiado com o desenvolvimento da Telemedicina.

 

A  tecnologia  que  é  disposta  agora  permite  o  exercício  da  prática  médica  à  distância 

(Telemedicina) transpondo as barreiras do Tempo e Espaço.

 

Assim, a Telemedicina hoje é um campo muito promissor no conjunto das ações de saúde, 

permitindo uma gama de aplicações do auxílio médico. Uma delas é na área cardiológica, onde o número 

de mortes devido a acidentes cardiovasculares depende do tempo decorrido entre os primeiros sintomas 

até o momento em que o doente recebe assistência médica.

 

É neste contexto que a Telemedicina assume o papel de minimizar o tempo de assistência, de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e intervenção.

 

Não há como desconhecer que o uso adequado desta inovadora forma de atendimento ao 

paciente, pode trazer inúmeras e potenciais vantagens, inclusive salvar vidas.

 

Diante desta realidade entusiasta, 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 

transmissão cardíaca transtelefônica, que funciona em hospital da cidade de Uberlândia-MG.

 

O Segundo capítulo expõe o que é Telemedicina, a sua evolução histórica e aplicações atuais 

e suas ramificações. Visando melhor entendimento, o capítulo foi desenvolvido de forma simples e direta 



para que mesmo os mais leigos no assunto possam entender todo o processo da Telemedicina.

 

O Terceiro capítulo, cujo tema é a transmissão cardíaca transtelefônica, ponto principal deste 

trabalho, a dissertação monográfica conceitua os recursos que permitem a transmissão e interconexão dos 

sinais sonoros (ponto de partida da transmissão cardíaca transtelefônica), bem como as usadas no projeto 

implantado em Uberlândia.

 

Para que a Tele-ECG se efetive são necessários meios de comunicação adequados e recursos 

tecnológicos especiais (hardware e software).

 

No Quarto capítulo é feita uma análise do software R.E.M.S. (Remote ECG Management  

System),  usado para  obter  traçados  de  ECG por  via  telefônica,  base  no  projeto  de  Telemedicina  de 

Uberlândia.

 

O conteúdo destes capítulos, embora de recheado de elementos específicos da cardiologia, 

visa mostrar como a tecnologia computacional tem influenciado na área da saúde.

 

O último capítulo encerra o trabalho, analisando o custo-benefício da Telemedicina, bem como a 
porcentagem de vidas salvas, mostrando então o quanto é importante o uso desta tecnologia.



2. A TELEMEDICINA E SUA APLICABILIDADE

 

 

O incrível progresso da tecnologia, da eletrônica e da informática nestes últimos anos afetou todos os 
setores da sociedade. A medicina não foi exceção. De um tempo pra cá, inúmeras têm sido as 
oportunidades em que os médicos se valem dos recursos tecnológicos das comunicações, como o fax, o 
telefone, a vídeo conferência e o correio eletrônico, com o intuito de atender e beneficiar os seus 
pacientes.

 

Estes mais sofisticados meios da recente tecnologia da informação e da comunicação vão 

facilitar não só o intercâmbio entre médicos e pacientes, mas também o uso de tais recursos no sentido de 

resolver casos médicos mais graves.

 

Deste modo, a Telemedicina aparece organizada e eficiente no exercício médico à distância, 

tendo como objetivos a  informação,  o  diagnóstico e  o  tratamento de indivíduos,  baseado em dados, 

documentos  e  outros  tipos  de  informações  confiáveis,  sempre  transmitidas  através  dos  recursos  da 

telecomunicação.

 

Este  capítulo  visa  aprofundar  sobre  o  que  é  Telemedicina,  desde  sua  origem,  conceito, 

ramificações e aplicabilidade.

 

2.1. Conceito

 

Define-se como Telemedicina a utilização de recursos de informática e telemática (redes de 

computadores conectados por meios de telecomunicação) para a transmissão remota de dados biomédicos 

e para o controle de equipamentos biomédicos à distância, por Sabbatini, Renato 1998.

 

A Telemedicina é  uma tecnologia inovadora na qual  quem viaja é  a  informação e  não o 

paciente ou o aluno. O mercado para esta nova prática médica é extremamente promissor, o que pode 



provocar uma descentralização do atendimento médico hospitalar, e diminuir o tempo entre um evento e o 

diagnóstico médico, gerando benefícios como: [1]

•        Acompanhamento de exames e cirurgias pelos maiores centros médicos nacionais e 

internacionais.

•        Através desta interação de informações gerar atualização acadêmica.

•        Obter segundo opinião médica (second opinion).

•        Evitar viagem desnecessária do paciente.

•        Gerar material educativo com as gravações de aulas e cirurgias por vídeo conferência.

•        Troca de experiência científica.

 

2.2. Origem

 

Mesmo sendo uma tecnologia inovadora, a Telemedicina foi iniciada entre 1960 e 1964 na exploração 
espacial feita pelos americanos (Missão Mercury), através da telemetria fisiológica, que é a monitoração 
da saúde dos astronautas em órbita.

 

Desde então esse conhecimento foi  expandido e passou a beneficiar cidadãos comuns em 

várias partes do mundo.

 

Hoje os principais centros de pesquisas e iniciativas práticas em telemedicina são: [2]

 

à Europa

 

Com a unificação européia ficou mais fácil a penetração do conceito da telemedicina. A CEE 

(Comunidade Comum Européia) apoiou francamente o projeto de telemedicina com iniciativas como:



•        Monitoração domiciliar de gestantes e cardíacos (França e Inglaterra);

•        Teleconsulta entre hospitais (Holanda, Alemanha, Suíça e Itália);

•        Telediálise (Itália);

•        Envio de sinais eletrocardiográficos e imagens radiológicas (vários outros países), etc.

 

Em particular, a Itália é uma das mais antigas e consistentes na prática da telemedicina. Iniciou suas 
atividades nesta área nos anos 70, com experiências de tele-ECG (eletrocardiograma), na Universidade de 
Roma, e tele-EEG (eletroencefalograma) em Undine, o que posteriormente, em 1976, acarretou na 
concretização da primeira rede nacional experimental de transmissão de ECG, envolvendo 52 hospitais.

 

Em 1983, implantou-se um projeto de tele-consultas entre hospitais de quatro regiões italianas 
(TELECOS). Com todos esses esforços foi possível a criação de um consórcio de cooperação, 
envolvendo universidades, centros de pesquisa, usuários e empresas na área de informática, 
telecomunicações e engenharia biomédica. Para tanto, foram produzidos vários sistemas de hardware e 
software especializados que foram comercializados, tais como: cardiotelefone, cardiobipe, sistema de 
teleconsulta, telesocorro, telediálise etc. [2]

 

à Japão

O Japão optou por aprimorar a aplicação da telemedicina mais na área prática, com o uso de sistemas de 
informações telemédicas em emergências, ambulâncias teleinformatizadas e redes hierárquicas de 
assistência em saúde interligadas por telemedicina. [2]

 

à Brasil

 

No Brasil, a telemedicina encontrou um campo fértil para suas aplicações, devido às suas dimensões 
territoriais. Mas estão apenas começando as aplicações neste campo, que mesmo em meio a tantos 
conflitos políticos, consegue desenvolver amplos projetos de telemedicina, tais como:

 

O programa de telemedicina do Amazonas, atinge 11 (onze) cidades do interior da Amazônia, 

entre povoados rurais e indígenas,  consistindo em um programa de suporte à educação e medicina à 

distância, acoplado a um intercâmbio rural para estudantes da Faculdade do Amazonas.



 

Existe também o projeto Hospital Virtual Brasileiro, com o intuito de promover a troca de 

informações e a interatividade entre profissionais da saúde e estudantes. Esta é uma experiência pioneira 

no Brasil,  que procura retratar metaforicamente a arquitetura de um hospital  real.  O Hospital Virtual 

também auxilia profissionais da saúde de todo o mundo, no diagnóstico e acompanhamento dos mais 

variados casos, através da transferência de informações sobre pacientes ou consultando casos clínicos de 

diferentes procedências.

 

Em São Paulo, o INCOR desenvolve projetos na área de telemedicina e os investimentos já 

chegam a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em pesquisas. Com a implantação do diagnóstico on 

line, pessoas de lugares distantes não precisarão se deslocar para os centros urbanos. Esta é a premissa de 

um consórcio formado por centros de pesquisa responsáveis por desenvolver tecnologias para a difusão 

da Internet 2 e o INCOR, que é intitulado Rede Metropolitana de Alta Velocidade de São Paulo. [3]

 

No Nordeste, a telemedicina da Bahia, instalada na clínica Cemprecor, em Ondina, implantou 

e colocou à disposição da classe médica uma moderna e avançada central, voltada para a realização de 

ECG à distância com transmissão transtelefônica. [4]

 

Dentro  deste  mesmo ambiente,  no  Triângulo  Mineiro,  mais  precisamente  em Uberlândia, 

existe  um  avançado  sistema  de  telemedicina,  que  foi  viabilizado  através  de  parcerias  estratégicas 

compondo um mix de tecnologias a serviço da saúde. Com este sistema, implantado pela CTBC-Telecom 

e ACS-Call  Center é possível fazer o monitoramento de pacientes (cardíacos, gravidez de alto risco, 

problemas bronco-pulmonares), orientando-os para o procedimento a ser adotado. [5]

 

Percebe-se  que  esta  tecnologia  expande-se  e  gera  crescimento.  A  telemedicina  viajou  o 

mundo, cresceu, aprimorou-se e aportou em Uberlândia, contando com a experiência dos europeus e a 

criatividade e garra dos brasileiros, gerando benefícios para a cidade.

 

2.3. A Telemedicina e suas ramificações



 

Para que a prática da telemedicina seja viável utiliza-se vários meios eletrônicos de telecomunicações, 
como: telefonia convencional, radiocomunicação, telefonia celular, intercâmbio de dados digitais através 
de redes amplas, e a internet.

 

Disponibilizando  estes  meios  citados  acima  se  pode  classificar  5  tipos  fundamentais  de 

aplicações da telemedicina:

•        Telediagnóstico;

•        Telemonitoração;

•        Teleterapia;

•        Teledidática;

•        Telefonia Social.

 

Hoje a telemedicina permite uma variada gama de aplicações do auxílio médico em áreas restritas como 
diagnóstico e terapia, dentre elas: [1]

•        Teleradiologia;

•        Telepatologia;

•        Telemática;

•        Saúde Pública e Sistemas de Saúde;

•        Registros Médicos, Cartões inteligentes;

•        Imagens Digitais;

•        Vídeo e Áudio sob demanda;

•        Sistema de arquivamento e transmissão de imagens;

•        Monitoração remota de pacientes: cardiobipe, telesocorro, etc.;



•        Telemonitoração, telecirurgia e cirurgia robótica à distância.

 

2.3.1. Teleconsulta

 

A consulta à distância que consiste na utilização de recursos tecnológicos para que o médico possa 
atender um paciente em local distante, pode ser considerada uma idéia precursora da Telemedicina.

 

É possível transmitir à distância radiografias, tomografias, cintilografias, fotos de pacientes, 

permitindo aos médicos cuidarem de um “paciente virtual” que se faz presente através dos meios de 

comunicação.

Exemplo:  Uma  empresa  italiana  desenvolveu  um  sistema  que  permite  a  transmissão  de 

imagens com resolução de até 1024*1024 pontos, 16 milhões de cores por ponto ou 256 níveis de cinza 

com o auxílio de um compressor de imagens,  que antes da impressão reduz 30 vezes o tamanho da 

imagem em pouco tempo pela rede telefônica normal, usando modem convencional. [5]

 

2.3.2. Telediagnóstico

 

No telediagnóstico são realizadas consultas remotas sobre informações médicas dos pacientes e um 
posterior atendimento dos mesmos para fins de diagnóstico. A partir das técnicas mencionadas na prática 
da teleconsulta, é possível com o auxílio de equipamentos especiais, chegar-se a um diagnóstico. 

Exemplo: O paciente de posse de um cardiobipe (apenas 300g), pressiona um botão e recolhe alguns 
segundos do seu eletrocardiograma que é armazenado na memória eletrônica do cardiobipe. Logo depois, 
o próprio paciente envia este eletro via telefone para uma central de atendimento (call center), 
simplesmente encostando o cardiobipe no bocal do telefone, como mostra a figura 2.1. Então, o médico 
de posse do eletro, consegue analisá-lo e posteriormente orientar o paciente num intervalo de tempo de 
apenas alguns minutos. Este procedimento é conhecido como transmissão cardíaca transtelefônica e será 
abordado com mais detalhes no próximo capítulo. [6]
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Figura 2.1. – Monitor Cardíaco



2.3.3. Telemonitoramento

 

É a utilização de equipamentos especiais para registrar dados vitais do paciente. Como foi citado 
anteriormente, um exemplo deste tipo de aplicação é a monitoração cardíaca transtelefônica (cardiobipe), 
a monitoração de pacientes com gravidez de alto risco, ou de pacientes deficientes ou imobilizados em 
casa. 

Exemplo: O paciente, de posse de um coletor de dados vitais, recebe um treinamento especial para o uso 
do aparelho, de forma que ele mesmo faz os registros, podendo se locomover à vontade por onde quer que 
ele queira. Então em horários pré-determinados, o paciente faz os registros em seu aparelho específico e 
mais tarde, os transmite para uma central de atendimento para serem processados e analisados pelo 
especialista. [7]

 

É  bom acentuar  que  telemonitoramento  e  telediagnóstico  são  diferentes,  pois,  o  primeiro 

procede  em  bases  contínuas,  normalmente  por  um  longo  tempo  e  ininterruptamente,  já  o  segundo 

exemplo não acontece o mesmo, pois o paciente em questão não possui nenhum tipo de doença crônico 

degenerativa que precisa de vigília constante.

 

2.3.4. Telecirurgia

 

Conceitua-se  na  realização  de  procedimentos  cirúrgicos  remotamente,  por  meio  de  sinais 

auditivos,  visuais  e  táteis  entre  o  local onde o cirurgião está e  o  local  onde se encontra  o paciente, 

utilizando-se equipamentos de manipulação remota de instrumentos, por Sabbatini, Renato 1998.

Exemplo:  Uma  luva  especial,  conforme  figura  2,  que  possui  sensores  e  transdutores, 

propiciando para que o cirurgião possa interagir  com um robô distante,  executa incisões em alguma 

cirurgia.

 

Mas, para que este tipo de cirurgia se realize é preciso muito avanço, pois problemas básicos 

não permitem que esta prática se concretize com sucesso. Um destes problemas é o atraso na transmissão 

das informações de local para outro. Este tipo de atraso em uma cirurgia cardíaca, na qual o robô esteja 

um pouco mais adiantado em relação à imagem e o cirurgião confiando na imagem transmitida, corre-se o 

risco de até perfurar a aorta do paciente.



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. – Luvas especiais com sensores

 

O uso da robótica nestes casos, já é bastante antigo, a Realidade Virtual entra, por sua vez, como uma 
forma de facilitar a interação com os equipamentos. Com Realidade Virtual, o usuário pode “enxergar” o 
ambiente, apenas estando sincronizado com uma filmadora, instalada no ambiente remoto, o usuário pode 
“ver” o objeto a ser manipulado. O controle do robô, por sua vez, pode ser feito com uma luva ao invés de 
um manipulador.

 

Não se pode deixar de citar que na região do Triângulo Mineiro, teve-se a oportunidade de 

através de um projeto de Telemedicina integrada ao sistema Internet 2, transmitir ao vivo uma cirurgia 

realizada no Instituto do Coração de Uberlândia (MG) acompanhada pelo cardiologista Adib Jatene, que 

estava em Ribeirão Preto (SP) na Faculdade de Medicina da USP. Este evento, que foi no início do ano de 

2000, marcou uma nova era na medicina no Triângulo. [8]

 

2.3.5. Teleambulância

 

Como o próprio nome diz é uma ambulância equipada com todos os aparatos pertinentes à 

telemedicina,  tais  como  tele-ECG,  teleconsulta,  tele-EEG,  teleanálise,  servindo  como  um  assistente 

efetivo em emergências médicas.

 

2.3.6. Teleanálise
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É  a  possibilidade  de,  em  casos  de  falta  de  um  analista  local  ou  em  emergências,  um 

microcomputador munido de um analisador clínico, transmitir os dados para o computador remoto do 

especialista, que os interpreta e comunica o resultado à origem.

 

2.3.7. Telesocorro

 

Consiste em terminais domésticos equipados com controle portátil, que podem ser acionados 

pelo paciente de qualquer ponto da casa. A chamada é enviada automaticamente por telefone para a 

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

 

2.3.8. Segunda Opinião

 

A Segunda Opinião consiste em oferecer meios para que possam ocorrer trocas de informações médicas 
entre especialistas que se encontram distantes um do outro. Neste tipo de tecnologia, deve-se considerar 
mais uma vez questões de tempo real, onde a urgência está vinculada ao êxito da intervenção cirúrgica. 
Mas, se o caso em questão estiver estável ou em lenta progressão, numa simples troca de e-mails 
configura-se a Segunda Opinião. Já, quando o caso é uma cirurgia e o paciente está na mesa cirúrgica e 
requer solução imediata, daí então a necessidade de operação em tempo real.

 

2.3.9. Teledidática

 

Teledidática é também um ramo aplicável à Telemedicina, que significa um processo de ensino à 
distância. Esta tecnologia está quase toda voltada para a Internet, disponibilizando além do contato 
mestre-aluno, informações previamente registradas e tratadas, como também informações em tempo real.

 

Voltada  para  a  medicina  especificamente,  sem  dúvida  alguma,  este  é  um dos  ramos  da 

Telemedicina mais difundidos, pelo menos no conceito de se levar a informação ao usuário final, quando 

não se considera a característica Tempo Real. Olhando por aí, existem seguramente, milhares de sites na 

Internet voltados para a informação de assuntos médicos. Com este recurso, pode-se facilmente encontrar 

artigos, casos clínicos, chats, tratados, tutoriais, fóruns, e outros mais.



 

Quando,  porém,  se  deseja  maior  interação  com  características  de  Tempo  Real,  as 

circunstâncias se modificam. Aí se começa a pensar em transmissão de imagens e sons, troca de opiniões 

imediatas, diálogos, conferências, entre outros. 

Exemplo: Um instrutor munido de recursos de coleta de imagens, sons e interfaceamento com 

o computador, situado em qualquer parte do mundo, como todo seu material didático, ministra sua aula e, 

espalhados pelo planeta podem estar seus alunos, atentos ao professor e prontos para questioná-lo e tirar 

suas dúvidas.

 

2.4. Conclusão

 

Finalmente, sabe-se que a tecnologia de que se dispõe no dias de agora permite, por via telefônica ou por 
meio de sinais de rádio digitalizado, canalizar via satélite uma boa recepção de imagens audiovisuais de 
uma radiografia escaneada, enviar uma ecografia ou um eletrocardiograma até um vídeo à distância, 
viabilizar uma consulta entre dois médicos em continentes diferentes, auscultar um coração e invadir uma 
cavidade no recôndito do corpo humano.

 

Com toda esta tecnologia disponível, a Telemedicina mostra um excelente mercado com futuro 
promissor. Além de possibilitar mais avanços tecnológicos, a assistência permanece oferecida pela 

infinidade de recursos propostos pela telemedicina, aumenta a longevidade da população, melhorando a 
qualidade de vida, com benefícios reais para todos os seus usuários.

 

3. TRANSMISSÃO CARDÍACA TRANSTELEFÔNICA

 

 

O coração encontra-se suspenso em meio condutor. Assim, a atividade elétrica do coração gera fluxos de 
corrente que são conduzidos pelos líquidos dos tecidos circundantes ao resto do corpo. Colocando-se um 
par de eletrodos, muito sensíveis, na superfície do corpo detecta-se uma pequena porção da atividade 
elétrica do coração. O registro do sinal elétrico é chamado de Eletrocardiograma (ECG). Sabbatini, 
Renato.

 

O  ECG  com  seus  100  anos  de  existência  continua  importante  para  o  diagnóstico  e 

identificação da maioria das arritmias, e na detecção da cardiopatia isquêmica crônica.



 

Aproveitando  a  eficiência  deste  sinal  biológico  a  Telemedicina,  através  de  tecnologias 

específicas desenvolveu e difundiu o uso da transmissão cardíaca transtelefônica.

 

Este  capítulo  irá  abordar  com  mais  detalhes  como  é  feita  a  transmissão  cardíaca 

transtelefônica, bem como todos os passos entre a coleta de informações e o diagnóstico do paciente.

 

3.1. Conceito e Aplicabilidade

 

A transmissão cardíaca transtelefônica é um exemplo simples da telemedicina, onde o paciente 
(geralmente um cardiopata crônico ou recém infartado) usa um eletrocardiógrafo portátil que capta a 
atividade elétrica do coração, converte em sinal sonoro e transmite para a central, esta transforma o som 
em sinal digital e então um software traduz o sinal em gráficos na tela do computador. Aí então o 
cardiologista de plantão analisa o ECG e transmite o laudo por fax ou e-mail. [6]

 

Tanta agilidade tem permitido que vidas sejam salvas através dessa integração de tecnologias. 

Um exemplo simples foi apresentado em um recente congresso em São Paulo, onde um estudo feito por 

dentistas que utilizavam em seus consultórios serviços de monitoração cardíaca transtelefônica, obtiveram 

através  de 2,5 mil  monitorações,  um resultado extraordinário  onde 15% das  chamadas tinha  alguma 

anormalidade, e 72 cirurgias foram adiadas, porque o paciente estava com distúrbios cardíacos funcionais 

sérios o bastante para adiar a intervenção cirúrgica. [6]

 

3.2. Tecnologias usadas no processo da Transmissão Cardíaca Transtelefônica

 

Após fazer um eletrocardiograma do paciente, que pode ser feito pelo próprio doente (se tiver monitor em 
casa) ou pelo médico, pode transmiti-lo para a Central (Call Center), através de qualquer tipo de conexão, 
como telefone público, telefone fixo, celular, Internet ou satélite. As informações enviadas pelos médicos 
ou pacientes são registradas em um sistema de Internet – Data Center. Este armazenamento de dados dos 
pacientes cria uma espécie de prontuário contínuo que pode ser acessado pelos médicos a qualquer 
instante. Como por exemplo, a Central de Laudos, onde ficam especialistas de plantão, recebendo os 
exames, avaliando-os e emitindo o diagnóstico com os devidos procedimentos a serem adotados. [9]

 



Para  que  todo este  processo  se  realize,  o  sistema deverá  estar  interligado por  uma  VPN 

(Virtual Private Network), que é um sistema de transmissão de dados em alta velocidade e alta resolução. 

Este  sistema  pode  ser  acessado  de  qualquer  parte  do  mundo.  Para  tanto,  basta  que  o  paciente  ou 

profissional da saúde tenha um monitor e um telefone para transmitir os dados.

 

E então no máximo em cinco minutos o processo é completado graças ao mix de tecnologias que 
disponibiliza a informação no sistema que o médico ou paciente tiver disponível: telefone, fax, Internet, 
WAP ou short message. A figura 3.1. mostra detalhadamente como é feito este processo.
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Figura 3.1. – Os passos da transmissão cardíaca transtelefônica

 

3.2.1. Telefonia Convencional (telefone)

 

A utilização da infra-estrutura de comunicação previamente existente é uma alternativa de custo-
efetividade para a Telemedicina. As linhas telefônicas, desta forma, são os meios de conexão mais 
comuns entre pontos distantes, portanto continuam desempenhando um papel importante dentro do 
panorama tecnológico. Basta dizer que é o ponto de partida de todo o processo de transmissão cardíaca 
transtelefônica, pois é através do telefone que o paciente transmite os sinais sonoros do seu 
eletrocardiograma. Aí então estes sinais são retransmitidos para o Call Center.

 

3.2.2. Call Center

 

O triângulo formado pela confluência de telecomunicações, Computadores e Marketing, deu origem aos 
novos Serviços de Apoio ao Cliente, em geral centralizados em um número telefônico de prefixo 0800, de 
discagem gratuita. Nesse triângulo, nasce o Call Center, sistema que recebe chamadas e abre o diálogo 
com a sociedade.

 

Mas não há um modelo único de Call Center. Cada empresa, ou segmento de atividade é um 

universo. Assim, cada cliente tem características e necessidades distintas, que precisam de soluções sob 

medida e personalizadas.

 



Na Telemedicina não é diferente, pois o Call Center desempenha o duplo papel de receptor e 

transmissor direto dos sinais sonoros captados, funcionando apenas como uma ponte entre o paciente e o 

Data Center. É bom lembrar que a transmissão para o Data Center é feita através de uma Rede Virtual 

Privada (VPN).

 

3.2.3. Data Center

 

Consiste em um meio ativo de armazenamento de dados utilizados em ambientes On-line, ou seja, 
funcionam com conexão a um banco de dados.

 

Na área da saúde, mais precisamente na transmissão cardíaca transtelefônica, o Data Center 

disponibiliza  uma espécie  de prontuário  contínuo,  que armazena informações  de identificação como: 

nome, endereço, cidade, data de nascimento, entre outras informações adicionais.

 

O Data Center, além de ser um elo de comunicação entre o Call Center e a Central de Laudos, 

é também uma ferramenta adicional para o gerenciamento e armazenamento dos dados cadastrais  do 

paciente.

 

3.2.4. Central de Laudos

 

É um centro receptor, onde os sinais chegam através de uma VPN e são decodificados através 

de um software especializado.

 

Os sinais decodificados resultaram em um ECG, que agora pode ser visualizado na tela do 

computador, e então analisado e diagnosticado pelos médicos de plantão. Dependendo do resultado do 

ECG, o médico toma as iniciativas adequadas, e transmite o resultado para o paciente por e-mail ou fax.

 



3.2.5. VPN (Virtual Private Networks – Redes Virtuais Privadas)

 

O uso de Redes Privadas Virtuais representa uma alternativa interessante na racionalização dos custos de 
redes corporativas oferecendo “confidencialidade” e integridade no transporte de informações através de 
redes públicas.

 

A  idéia  de  utilizar  uma  rede  pública  como  a  Internet  em vez  de  linhas  privativas  para 

implementar  redes  corporativas  é  denominada  de  Virtual  Private  Network (VPN)  ou  Rede  Privada 

Virtual. As VPNs são túneis de criptografia entre pontos autorizados, criados através da Internet ou outras 

redes públicas e/ou privadas para transferência de informações, de modo seguro, entre redes corporativas 

ou usuários remotos.

A segurança é a primeira e mais importante função da VPN. Uma vez que dados privados 

serão transmitidos pela Internet, que é um meio de transmissão inseguro, eles devem ser protegidos de 

forma a não permitir que sejam modificados ou interceptados.

 

Na Telemedicina os dados que trafegam, são sempre confidenciais, pois faz parte da ética 

médica o segredo da consulta, daí a importância da VPN como meio transmissor de dados.

 

3.3. Transmissão Cardíaca Transtelefônica via link dedicado

 

O processo de transmissão descrito neste capítulo é o mesmo que foi utilizado na implantação da 
Telemedicina em Uberlândia. Com o crescimento e amadurecimento do projeto, notou-se que esta longa 
viagem dos sinais pelo Call Center, Data Center não era tão eficiente quanto se pensava e os custos eram 
dispendiosos. Diante desta realidade, os responsáveis pelo projeto decidiram optar por um link dedicado 
(via Embratel) encurtando o caminho dos sinais e otimizando os resultados. Processo este descrito na 
figura 3.2.
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Figura 3.2. – Transmissão Cardíaca Transtelefônica via link dedicado

 

Hoje, em condições bem mais favoráveis, o projeto cresce em um ambiente totalmente renovado, formado 
por 2 servidores, inicialmente com um servidor de 550Mhz, podendo chegar até a 2 processadores por 
máquina.

 

O sistema contempla alta disponibilidade para contingências, trabalhando com servidores em 

tecnologia de cluster, que é um conjunto de setores do HD que são endereçados pelo sistema operacional 

como única unidade lógica.

 

A solução de cluster está preparada para as seguintes falhas: se um banco de memória falha, 

automaticamente  a  outra  máquina  entra  em  operação.  Se  uma  das  controladoras  de  rede  falha, 

automaticamente a outra máquina entra em operação. Todos os discos estão com Raid 1, espelhamento 

total.  Todos os discos são hot pluggable. Se um power supply pára, automaticamente outra entra em 

operação. Se um dos servidores pára totalmente, o outro entra em operação.



 

3.4. Conclusão

 

A verdade é que as redes internacionais de computadores eliminaram os limites geográficos, o 

que permitiu uma nova e fascinante experiência na sociedade global ligada eletronicamente, desafiando 

assim todas as formas convencionais do exercício tradicional da medicina.

 

Percebe-se que em tão pouco tempo uma tecnologia é descartada em detrimento de outra, 

como aconteceu no projeto de telemedicina de Uberlândia descrito neste capítulo, pois os geradores do 

projeto estão sempre em busca de melhores resultados e excelência em todo o processo de atendimento ao 

paciente.

 

 

 

 

 

 

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, 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, 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  e  arquivos  de  dados.  Resume-se  enfim,  a  uma 

combinação do fator humano, aparelhos (hardware) e programas (software).

 

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

citados,  principalmente  acompanhando  os  trabalhos  realizados  pela  Telemedicina,  na  cidade  de 

Uberlândia, onde a excelência nos serviços prestados tem sido a garantia de sucesso deste conceituado 

segmento da Telemedicina que é a transmissão cardíaca transtelefônica.

 

O  sistema  Telemédico  de  Uberlândia  já  possui  3.000  exames  eletrocardiográficos 

armazenados que resultaram em uma mudança de comportamento e de diagnóstico, tratamento médico 

mais avançado e até mesmo remoção do paciente para um centro especializado.

 

Hoje  o  sistema  está  totalmente  integrado  à  sociedade  devido  ao  recente  casamento  dos 

serviços telemédicos com o S.U.S. (Sistema Único de Saúde),  levando assistência  médica através da 

tecnologia para a população mais carente.

 

Face ao exposto por este trabalho, fica evidente que a Telemedicina de Uberlândia só visa 

crescimento e aprimoramento. Mesmo acreditando que a velha fórmula da medicina tradicional nunca 

poderá ser superada, a transmissão cardíaca transtelefônica não deixa de ser uma ferramenta preciosa, ao 

vencer  distâncias,  salvar  vidas,  além  de  contribuir  para  a  desospitalização  e  para  o  atendimento 

descentralizado e aumentar a idade média da população. Tudo isto só é possível através da Tecnologia 

Computacional.



 

É o futuro médico seriamente interligado ao futuro tecnológico.
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