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Inovação: Vantagem econômica é dispensar transporte até hospital  

Telemedicina reduz custo para atender pacientes 

Cibelle Bouças, de São Paulo 
08/06/2010 
Leonardo Rodrigues/Valor 

 
Brasil é o caso mais bem-sucedido de telemedicina no serviço público 
latino-americano, diz Marcelo D'Agostino, da Organização Mundial de 
Saúde 
O Brasil é o país da América Latina que faz melhor uso da telemedicina na área da 
saúde pública, apesar de investir recursos modestos em comparação com outras 
regiões. Entre 2007 e 2009, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o 
governo investiu R$ 36 milhões em um programa de consultoria médica a distância 
para aperfeiçoar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Os recursos foram adotados para implantar nove núcleos de telessaúde em 
universidades públicas nas cinco regiões do país. Esses núcleos prestam consultoria 
a médicos que atuam em 1.045 unidades de saúde da família, que foram equipadas 
com computadores, câmeras e serviços de banda larga para o tráfego de imagens e 
dados sobre os pacientes. Desde a criação do programa, 13.081 pessoas fizeram 
consultas a distância. O secretário de gestão do trabalho e educação na saúde do 
Ministério da Saúde, Francisco Campos, estima que o custo de uma consulta a 
distância seja oito vezes menor que o gasto com o deslocamento do paciente até o 
hospital.  

Em seminário realizado em São Paulo, ontem, o ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, afirmou que o governo pretende ampliar a rede de telemedicina nas 
regiões com as maiores taxas de mortalidade infantil e materna - sobretudo na 
região da Amazônia Legal. "Ficou comprovado que o não deslocamento dos 
pacientes tornou 80% dos tratamentos mais eficazes e com menor risco", afirmou. 

Em janeiro, o governo também anunciou um investimento de R$ 6,9 milhões, em 
três anos, para equipar 3,8 mil ambulâncias com aparelhos de eletrocardiograma a 
distância. O objetivo é o mesmo: realizar os exames onde o paciente se encontra, 
para iniciar o tratamento imediatamente e reduzir os riscos de morte.  
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O assessor para América Latina em disseminação de informação e gestão do 
conhecimento da Organização Mundial de Saúde (OMS), Marcelo D'Agostino, disse 
considerar o Brasil como o caso mais bem-sucedido de uso da telemedicina no setor 
público entre os países latino-americanos. "O Brasil já padronizou o sistema de 
atendimento, o que facilita a conexão entre hospitais e as unidades de saúde", 
disse.  

D'Agostino estima que 90% dos países adotam algum serviço de telemedicina. A 
maioria, porém, não adotou padrões tecnológicos capazes de permitir a 
comunicação entre hospitais públicos e privados. O assessor afirmou que a 
conclusão dos investimentos do governo em infraestrutura de banda larga devem 
contribuir para a expansão do serviço de telemedicina.  

Embora seja o melhor exemplo latino-americano, o investimento brasileiro é 
pequeno em comparação com a Espanha, considerada um dos modelos mais bem-
sucedidos no mundo. Desde 2006, o país investiu €446 milhões em telemedicina. 
As principais medidas adotadas foram a nacionalização do banco de dados de 
pacientes, com a adoção do prontuário eletrônico; o uso da receita eletrônica para 
pacientes crônicos, o que reduziu o número de consultas nos ambulatórios; e a 
marcação de consultas por internet, afirmou o coordenador do programa espanhol, 
David Novillo. Tanto a Espanha como o Brasil investem 8,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) em políticas públicas de saúde, segundo dados da OMS.  

 


