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Conflito de interesses

De acordo com a Norma 1595/2000 do Conselho Federal de Medicina e a 
Resolução RDC 96/2008 da Vigilância Sanitária, declaro que:

• Não tenho conflito de interesses com esta apresentação.

"A apresentação a seguir é de minha exclusiva responsabilidade, toda e qualquer imagem, texto 
e/ou conteúdo que não sejam de minha autoria estão adequadamente referenciados. A presente 
contratação não exerce influência ou prejudica a minha independência no que se refere ao exercício 
de minhas atividades profissionais.”



Conceitos

Telemedicina conjunto de tecnologias e aplicações que permitem a realização de ações

médicas à distância.

Telesaúde uso de tecnologias de informação e comunicação para oferecer serviços e
cuidados em saúde à distância.

Cibermedicina Telediagnóstico

TeleradiologiaTeleECGTeleducação

Teleconsulta



Aplicabilidades práticas - HSR

Compatilhamento de experiência científica

Consultoria

Auxílio em diagnóstico

Compatilhar resultados de exames complementares

Educação à distância

Bancos de dados epidemiológicos

Discussão de casos clínicos de pacientes com doenças raras



Revista Coorte http://www.hospitalsantarosa.com.br/revista

http://www.hospitalsantarosa.com.br/revista


Compartilhando nossa experiência
serviço de cardiologia

1) Tele-laudo de Holter 24h

2) Tele-laudo de radiologia (TC/RM)

3) Acesso aos laudos de laboratório via internet

4) Protocolo de dor torácica

5) Teleconferência – Heart Team

6) Teleconferência – 2a opinião

7) TeleECG

8) BI

9) Agendamento via App



Tele-laudo
Holter 24h

• POP colocação do equipamento

• Orientações aos pacientes

• Pedido médico e relatórios de sintomas

• Plataforma de envio de exames

• Médico especialista (eletrofisiologista)

• Laudo por telemedicina – entregue em mãos



Tele-laudo
Radiologia

• POP realização dos exames

• Protocolos (prevenção de NIC)

• Técnicos de radiologia 24h (executores)

• Médicos radiologistas (supervisores)

• Plataforma de envio de exames

• Laudo presencial x remoto

• Laudo por telemedicina – entregue via MV ou internet



Tele-laudo
Laboratório

• Protocolos – dor torácica

• Coleta padronizada

• Tempo de entrega acordado

• Resultados “em mãos” e online (MV)

• Informe de resultados críticos - telefone



Protocolo Dor Torácica

• Totem de triagem – dor no peito

• Triagem presencial – enfermeira

• Acionamento da cardiologia – SMS

• Acionamento do laboratório e radiologia - SMS

• Atendimento padronizado - MV

• BI - acompanhamento em tempo real

• PDCA de resultados – banco de dados MV

Triagem
• Totem

• Equipe multi

Atendimento • Equipe multi

Resultado

• Alta certa

• Desfechos

• Qualidade de 
vida 



Teleconferência
Heart Team

• Reunião semanal

• Discussão de caso clínico difícil

• Equipe multiprofissional

• Participação de centros remotos

• Decisão compartilhada



Teleconferência
2ª opinião

• Reunião agendada

• Discussão de caso clínico

• Equipe focada

• Apoio de centros de referência

• Decisão compartilhada



TeleECG

• 6 equipamentos HSR

• 2 centros remotos

• Plataforma de teleECG via internet

• Laudos em tempo real

• Equipe de cardiologia – PA cardiológico

• Possibilidade de orientação via telefone

• Possibilidade de transferência do paciente



BI

• RDAs



Agendamento App

• Central de agendamentos



Perspectivas

Jeff Williams 
“o apple watch se tornou um

Inteligente guardião 

da sua saúde”.




