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Apesar de estar em ascensão há vários anos, a telemedicina ainda não chegou a ser convencional 
devido ao antigo costume de consultar médicos pessoalmente. No entanto, com vários países em 
quarentena para conter a disseminação da COVID-19, a assistência médica remota se tornou 
rapidamente uma parte vital da resposta de contenção. 

Grande parte da tecnologia para permitir diagnósticos básicos e aconselhamento médico inicial já 
existe; por isso, as autoridades de saúde pública e as empresas privadas estão trabalhando para 
acelerar a criação de soluções digitais que possam tranquilizar os pacientes e proteger os 
profissionais de saúde essenciais. 

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DESTE PODCAST SOBRE A ÁREA DA SAÚDE 

"A telemedicina está reduzindo a probabilidade de infecção pela COVID-19 entre o paciente 
e o profissional de saúde, mas também entre os pacientes que possam estar em uma clínica ou 
hospital", diz o Dr. Chris Moy, presidente estadual da Australian Medical Association na 
Austrália Meridional. "Trata-se de redução da probabilidade". 

Embora não exista atualmente nenhuma solução médica abrangente para o coronavírus, espera-se 
que a telemedicina seja um dos legados permanentes da pandemia, levando médicos, serviços de 
saúde e governos a ser mais criteriosos na oferta de consultas presenciais. 

O médico virtual já vai atender você 
Moy, um clínico geral que trabalha em Adelaide, passou a realizar consultas por vídeo em dias 
alternados para reduzir o risco de infecção. Ele acredita que mais de metade das consultas 
comuns com clínicos gerais pode ser realizada on-line, o que reduziria significativamente a 
ameaça de transmissão. 

Mesmo antes de os médicos e enfermeiros atenderem aos pacientes on-line, chatbots com 
inteligência artificial (IA) estão oferecendo serviços de triagem, fazendo perguntas básicas sobre 
sintomas como febre, dor de garganta ou coriza. A Microsoft colaborou com os Centros de Controle 
e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para produzir um chatbot que faz a verificação 
automática do coronavírus; ele pode ajudar as pessoas a avaliar se precisam ir ao hospital para obter 
tratamento. O bot foi criado para aliviar as organizações de saúde pública, os hospitais e os 
profissionais da área da saúde, para os quais a triagem de pacientes é um "gargalo que ameaça 
sobrecarregar os sistemas de saúde que lidam com a crise", de acordo com a Microsoft. 
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VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:Impressora 3D, impressora 3D, quero um 
protetor facial 

Os estetoscópios estão sendo substituídos gradativamente por aplicativos de smartphone 
habilitados para microfone que podem permitir que os pacientes realizem autoexames. Outras 
inovações em andamento que prometem reduzir as interações entre médico e paciente mostram o 
potencial de serem utilizadas em futuras epidemias, se não na pandemia atual. A tosse de pacientes 
que apresentam sintomas de COVID-19 (que podem incluir tosse seca) pode ser analisada 
digitalmente. No ano passado, pesquisadores australianos da Universidade Curtin e da University 
of Queensland criaram um aplicativo para smartphone com IA que diagnostica distúrbios 
respiratórios ao "ouvir" a tosse do usuário. A tecnologia, semelhante às tecnologias de 
reconhecimento de fala, teve precisão de 81-97% na detecção de asma, pneumonia, bronquiolite, 
crupe e infecções do trato respiratório inferior, de acordo com um estudo feito pelos pesquisadores. 

"Pode ser difícil diferenciar distúrbios respiratórios em crianças, mesmo para médicos 
experientes", diz o pediatra Dr. Paul Porter, autor do estudo. "Este estudo demonstra como novas 
tecnologias, conceitos matemáticos, aprendizagem automática e medicina clínica podem ser 
combinados com sucesso para produzir testes de diagnóstico completamente novos utilizando 
o conhecimento especializado de várias disciplinas". 

Uma ferramenta alimentada por IA que pode diagnosticar doenças no ar exalado, utilizando 
sensores químicos altamente sensíveis baseados em nanotecnologia, está sendo testada na Europa 
neste momento. O projeto SniffPhone, administrado por um consórcio global e financiado pelo 
Programa Horizon 2020 da União Europeia, desenvolveu dispositivos portáteis que podem ser 
conectados a smartphones para permitir o diagnóstico remoto de 17 doenças com 86% de precisão, 
de acordo com os pesquisadores. O dispositivo mede os "compostos orgânicos voláteis" na 
respiração dos usuários e envia dados a uma plataforma em nuvem para análise pela equipe médica. 

Medindo os principais pontos virais com termômetros 
inteligentes 
Em um nível macro, a tecnologia está pronta para levar a luta contra o coronavírus aos centros 
de comando e controle das autoridades nacionais de saúde. As ferramentas consagradas da área 
médica estão se tornando coletores aprimorados de dados que podem ser usados para identificar 
epidemias e permitir que governos locais e centros epidemiológicos produzam estratégias mais 
eficazes de modelagem e resposta. 

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE: As tecnologias emergentes que impulsionam o 
progresso de longo prazo 

A Kinsa, Inc., empresa de tecnologia da saúde estabelecida em San Francisco, produziu 
"termômetros inteligentes" que carregam temperaturas corporais em um site. Ao registrar os 
principais pontos em que há febre, a Kinsa tem previsto com precisão o início de epidemias 
sazonais de gripe nos Estados Unidos desde 2018. Os dados "atuam como um sistema de alerta 
precoce contra a disseminação de doenças", afirma o fundador da empresa, Inder Singh. Durante 
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a pandemia de coronavírus, a Kinsa coletou dados de mais de um milhão de termômetros 
vendidos ou doados a residências dos EUA, e faz atualizações diárias de seus mapas, que 
mostram quais áreas estão apresentando picos de febre. 

A telemedicina está rompendo outra fronteira na adoção de prescrições eletrônicas, que 
prometem eliminar a prática disseminada e enraizada de consultar médicos puramente para obter 
medicamentos. Os EUA e vários países europeus implementaram sistemas de prescrição 
eletrônica em níveis variados, enquanto a Austrália está prestes a inaugurar sua própria estrutura 
digital este mês. As autoridades da Grécia adicionaram seu serviço de prescrições eletrônicas a 
um site centralizado do governo desde que o coronavírus atingiu o país no final de fevereiro e 
disse que mais de 200 mil pessoas o utilizaram em um período de dez dias. 

Encontrando um equilíbrio entre a tecnologia e as normas 
A telemedicina ainda enfrenta diversos contratempos, que variam de restrições tecnológicas a 
exigências regulamentares. Os pacientes com mais idade podem ter menos conhecimento técnico 
e ser relutantes em abandonar o contato humano. Os fornecedores especializados em um link da 
cadeia de telemedicina, como provedores de agendamentos on-line ou administradores de 
prontuários médicos, podem não se conectar a sistemas completos. O setor de saúde também está 
lutando com a proliferação de provedores de telemedicina "pop-up", que oferecem serviços para 
prescrições, mas não correm o risco de oferecer atendimento presencial. 

"Estão surgindo alguns grupos duvidosos neste momento. Eles estão criando um serviço de 
telessaúde puramente comercial. Eles não podem fazer apenas a parte fácil sem oferecer os 
serviços personalizados", Moy afirma. 

Atingir um equilíbrio regulamentar que estimule o setor e produza resultados de saúde ideais será 
um desafio contínuo, mas os benefícios imediatos da telemedicina são claros para os profissionais 
na linha de frente da pandemia. 

"Acho [que o vírus] mostrou que a telemedicina é viável", acrescenta Moy. "Muitos pacientes 
estavam se perguntando por que consultavam os médicos presencialmente, em primeiro lugar, 
quando era possível fazer isso remotamente". 
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