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A pandemia da COVID-19 ainda não acabou e todos devemos adotar as medidas 

de prevenção já comprovadas como eficientes pelos médicos e pesquisadores: 

lavar as mãos, utilizar álcool em gel, usar máscaras e manter o distanciamento 

social. 

Infelizmente, em boa parte das grandes cidades do país o percentual de ocupação 

em leitos de unidades de terapia intensiva continua alto, a sinalizar que é preciso 

que continuemos adotando as precauções para evitar a contaminação pelo 

Coronavírus. 

Acontece que nem sempre podemos deixar de atender a necessidades médicas 

como, por exemplo, consultas para nós ou nossos familiares, em especial as 

crianças, idosos e aqueles que são portadores de doenças crônicas. Em todos 

esses casos há necessidade de acompanhamento médico e as exigências de 

distanciamento social se tornam um problema. 

Desde o início da pandemia em março de 2020, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, órgão regulador e fiscalizador das atividades dos planos de 

saúde no Brasil, autorizou as operadoras a atuarem por meio de telessaúde, de 

forma a continuar o atendimento de seus beneficiários mesmo durante o período 

de restrições de circulação. 

A telessaúde é a modalidade de atendimento que permite a vários profissionais da 

área de saúde como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas e outros, prestarem seus serviços à distância, com a 

utilização de recursos de comunicação muito comuns como celulares, tablets, 

notebooks ou computadores. 

Por meio de equipamentos que são utilizados por boa parte da população 

brasileira e que se tornaram ainda mais comuns desde o início da pandemia, os 
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profissionais de saúde podem conversar com seus pacientes, ouvir suas principais 

queixas, orientá-los e acompanha-los sem que seja necessário que saiam de casa. 

O seu plano de saúde atende por telessaúde?  

Você poderá encontrar todas as informações a respeito de como utilizar a 

telessaúde no portal de sua operadora na internet ou, utilizando o Serviço de 

Atendimento ao Cliente – SAC, que atende 24 horas por dia durante 7 dias da 

semana. Você já consultou esses dois canais de acesso para saber tudo o que sua 

operadora pode oferecer em telessaúde? 

É muito importante que você esteja bem informado sobre as possibilidades de 

acesso a profissionais de saúde, principalmente para que a pandemia não seja um 

fator de agravamento de doenças crônicas ou, uma forma de impedir a prevenção 

de problemas de saúde. 

Estima-se que já tenham sido realizadas 1 milhão e 600 mil consultas por meio 

remoto durante o ano de 2020, o que nos dá a dimensão das possibilidades que 

esse recurso representa. 

Em áreas do país com menor quantidade de médicos disponíveis, o acesso a 

consultas por meio remoto por ser muito importante, inclusive para salvar vidas 

de pessoas que estejam com sintomas de problemas mais graves de saúde. 

Para aqueles que convivem com pessoas com dificuldade de locomoção ou, 

simplesmente de idade mais avançada, a telessaúde é um instrumento para evitar 

os riscos de deslocamento e a garantia de atendimento com segurança. 

Muitas pessoas se perguntam se o atendimento por meio digital não desumaniza a 

relação entre o paciente e os profissionais da saúde. É uma boa pergunta e 

merece reflexão. 

O uso de aplicativos como Whatsapp ou Facetime já era bem comum entre as 

pessoas antes da pandemia. Muitas famílias e amigos organizaram grupos com 

esses aplicativos e se comunicam diariamente, com facilidade e desenvoltura. Na 

área profissional os aplicativos se tornaram um verdadeiro instrumento de 

trabalho. Milhões de pessoas todos os dias realizam negócios e viabilizam sua 

atividade profissional por meio deles. 

A prática na utilização desses aplicativos contribuiu muito nas teleconsultas para 

os pacientes se sentirem mais à vontade. Como estavam acostumados a utilizar o 

sistema para conversas e contatos, não sentiram maior dificuldade para se 
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comunicarem. O mesmo aconteceu com os profissionais de saúde que no cotidiano 

já utilizavam aplicativos para se comunicarem. 

A experiência tem sido positiva e com o tempo vai ser aprimorada para que se 

torne cada vez mais eficiente e segura. 

Desde agosto de 2020 está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados que tem 

por objetivo proteger os dados pessoais. Ela  tem um capítulo especial para a 

proteção dos dados pessoais sensíveis que, entre outros, são aqueles sobre a 

saúde. 

Assim, não há preocupação com a utilização e o compartilhamento de dados 

pessoais em sistemas de atendimento de telessaúde, porque todas as operadoras 

de saúde do país já se adaptaram para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. 

A telessaúde é um avanço importante no acesso à saúde em um país com grandes 

dimensões como o Brasil e que tem ainda em nossos dias, distribuição desigual de 

profissionais de saúde por região. A região Sudeste do país possui 53,2% dos 

médicos e a região Norte tem 4,6%.  

Dados da Agência Brasil1 publicados em abril de 2020, informam que três em cada 

quatro brasileiros tem acesso à internet e o celular é o equipamento mais 

utilizado. Informa, ainda, que entre 2017 e 2018, o percentual de pessoas de 10 

anos ou mais que acessaram a internet pelo celular passou de 97% para 98,1% e 

que o aparelho é utilizado tanto na área rural (97,9%) como nas cidades (98,1%). 

Em 2018, o índice de aparelhos celulares com acesso à rede mundial era de 

88,5%. 

Esses números ajudam a compreender o que a telessaúde pode fazer por todos 

aqueles que vivem em regiões em que o acesso a profissionais de saúde é mais 

difícil. 

O acesso a profissionais de saúde no momento certo, sem ter que esperar muito 

para falar sobre os sintomas e ouvir as recomendações corretas, é fundamental 

para evitar agravamento dos problemas e também para salvar vidas.  

Pense nisso e procure mais informações sobre telessaúde e como sua operadora 

está disponibilizando o serviço para os beneficiários. 

                                                            
1 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/celular-e-o-principal-
meio-de-acesso-internet-no-pais. Acesso em 26 de abril de 2021. 
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Se tiver dúvidas ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC e faça 

todas as perguntas necessárias, assim você e sua família estarão em condições de 

utilizar os meios remotos que poderão trazer maior conforto e segurança. 

Lembre-se que todos podem querer informar mas, ninguém vai conseguir fazer 

isso se você não estiver disposto a ouvir e refletir sobre as informações. Procure 

saber mais sobre telessaúde! Sua saúde agradece. 

 

 

 

 


