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 O desenvolvimento da Medicina e da 
tecnologia à serviço da Medicina, nos últimos 
anos,  é  impress ionante .  São novos 
t ra tamen tos ,  novos  exames ,  novos 
equipamentos de imagem e diagnóstico, 
utilização da robôs em cirurgia, etc.

Esse desenvolvimento, de um lado, gerou 
aumento significativo do custos do atendi-
mento médico e, de outro, os órgão de 
regulamentação da Medicina tem tido sempre 
muita cautela na aceitação de algumas 
novidades tecnológicas.

Uma prática que pode auxiliar muitas pessoas 
desassistidas de atendimento médico de 
qualidade, notadamente as pessoas de menor 
poder aquisitivo e os moradores dos rincões 
mais distantes desse Brasil, é a chamada 
telemedicina.

O atendimento médico à distância, que 
ordinariamente é vedado ao médico conforme 
as normas do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), passou a ser revisto. A Resolução 
CFM Nº 2.227/2018, que entrou em vigor no 
início de 2019, permite o atendimento médico 
à distância em situações particulares.

Com a Pandemia do COVID-19, o CFM 
ampliou muito a possibilidade de telemedicina 
e, nesse aspecto, o Conselho Federal de 
Medicina, em caráter de excepcionalidade, 
por meio do Ofício CFM nº 1756 de 19 de 
março de 2020 ao Ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta, reconheceu a possibi-
lidade de utilização da telemedicina, nos 
estritos e seguintes termos:

I)Teleorientação, para que os profis-sionais da 
medicina realizem à distância a orientação 
e o encaminhamento de pacientes em 
isolamento;

II)Telemonitoramente, ato realizado sob 
orientação e supervisão médica para 
monitoramento ou vigência à distância de 
parâmetros de saúde e/ou doença;

III)Teleinterconsulta, exclusivamente para a 
troca de informações e opiniões entre 
médicos, para auxílio diagnóstico ou 
terapêutico.

Considerando que a telemedicina amplia em 
muito a capacidade de atendimento do médico 
e barateia o curso do serviço, as operadoras e 
seguradoras de planos de saúde já iniciaram a 
ampliar e fornecer serviços de telemedicina. 

Por exemplo, a SulAmérica Saúde, que é 
responsável pela gestão de mais de dois 
milhões de segurados, divulgou a possibilidade 
de atendimento dos seus beneficiários através 
do serviço “Médico na Tela” que, durante esse 
período de proliferação do COVID-19 terá 
acesso ilimitado, existindo também a possibili-
dade de atendimento por meio de canal 
telefônico específico para a questão. 

A Pandemia do COVID-19 está obrigando todos 
as pessoas e todos os setores econômicos a 
rever hábitos, cultura e procedimentos e, com a 
Medicina, não pode ser diferente e uma das 
inovações que podem vir para ficar é 
justamente um aumento da telemedicina.
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