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Para aqueles que estão considerando um programa de saúde virtual, ou pensando em complementá-lo, 
este guia traz uma visão abrangente de como obter a adesão e o apoio para uma estratégia de saúde 
virtual.

Estas reflexões de um pediatra de uma grande clínica, estão se tornando mais comuns 
em uma indústria que historicamente está atrasada em relação a outros mercados 
em relação a adoção da tecnologia. É uma indicação positiva do que está por vir à 
medida que os cuidados de saúde se tornam mais confortáveis na utilização da 
telessaúde para antecipar os resultados dos pacientes.

De acordo com um recente estudo sobre a adoção da telessaúde 
encomendado pela Vidyo, Inc., mais de 75% dos enfermeiros, médicos, 
administradores de saúde e os profissionais de TI estão atualmente 
usando ou planejam utilizar soluções de telessaúde. Isso é 
encorajador, dadas as vantagens que o vídeo ao vivo, a 
monitorização remota de doentes e a saúde móvel oferecem a 
ambos, pacientes e prestadores de cuidados de saúde.

Começamos com aqueles telefones celulares, mas 
ainda assim tinha que carregar um pager volumoso. 
Parecia que todo passo em direção à melhor conexão 
com nossos pacientes era necessário lidar com 
alguns passos para trás. Felizmente, isso não é mais 
assim. A telessaúde nos mantém em contato e 
amplia nosso atendimento aos pacientes de maneira 
conveniente, oportuna, e o mais importante - eficaz.

Faça a Telessaúde trabalhar junto a você: O Guia Completo



3 © Vidyo, Inc. 

Dados adicionais da HIMSS Analytics mostram que a utilização da telemedicina pelos 
fornecedores aumentou para 72%, tendo saltado dos 54% em 2014. Após um crescimento 
constante de 3,5% ao ano, a adoção aumentou cerca de 9% desde 2016.

Um estudo da empresa da consultoria global Accenture descobriu que a saúde 
virtual poderia gerar 10 mil milhões de dólares em valor econômico anual em todo 
o sistema de saúde dos EUA, e os peritos apontam a saúde virtual como um dos 
meios mais eficientes e eficazes para enfrentar obstáculos sociais à saúde, uma 
vez que rompe os obstáculos ao acesso aos cuidados físicos.

Ainda assim, muitas partes interessadas estão relutantes em ir muito 
longe no caminho da saúde virtual. Alguns citam como razões o custo 
ou a baixa procura. Outros, são incertos sobre as regulamentações de 
conformidade da telessaúde.

Mas assim como o estetoscópio foi inicialmente recebido com 
algum ceticismo pela sua eficácia como ferramenta de 
diagnóstico - apenas para ser universalmente adotado e 
ainda em uso 200 anos depois - a saúde virtual é uma 
solução cuja hora chegou.
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FIGURA 1: ADOÇÃO DA SAÚDE VIRTUAL ESTÁ ACELERANDO

Fonte:  HIMSS Analytics reportado por MHealth Intelligence

A adoção da saúde virtual cresceu 
33% no período mostrado; no 
entanto, muitos ainda relutam em 
adotar.

Porcentagem (provedores que usam saúde virtual em sua organização)
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Embora normalmente chamado como 
telessaúde, um termo melhor é saúde virtual 
porque é mais descritivo. O prefixo “tele” 
implica algo que vem de longe, quando na 
realidade a tecnologia por trás desse termo 
aproxima o paciente e o prestador de 
serviço. Comentando como a saúde virtual 
está se tornando um padrão de cuidados, 
Michael Haschker, Diretor, Sistemas de 
Redes  e Tecnologias de Telessaúde do Setor 
Médico da Universidade de Medicina da 
Carolina do Sul, diz: "Eu vejo que o 'tele' será 
removido da telemedicina e da telemedicina 
tal como a conhecemos hoje... (está se 
tornando) uma parte do sistema integrado 
de sistema de saúde e planos de saúde para 
pessoas”.

 
A saúde virtual, tal como definida pela Harvard Business Review, é o uso de "capacitar a tecnologia... 
para fornecer serviços de saúde de uma forma independente do tempo ou do local". Por meio de 
visitas em vídeo, monitorias virtuais e respostas em vídeo a chamadas de enfermeiros, ou trazendo 
conhecimentos especializados para onde quer que seja necessário, a saúde virtual é um serviço de 
saúde personalizado e sem fronteiras.

Saúde Virtual e Telessaúde

Eu vejo que o 'tele' será removido da telemedicina e telemedici-
na como a conhecemos hoje. . (está se tornando) uma parte do 
sistema integrado de saúde e planos de saúde para as pessoas.

-Michael Haschker,
Gerente de Sistemas de Rede e Tecnologias de Telessaúde da

Universidade Médica da Carolina do Sul

Saúde Virtual Poderia Gerar

$10 Bilhões
de Dolares anualmente em valor 
econômico em todo o sistema de 

saúde dos Estados Unidos 
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O que parece ser um problema?
Assim como um médico começa cada consulta com perguntas abertas para discernir o motivo da visita de 
um paciente, o caminho para uma estratégia de saúde virtual começa com um olhar objetivo sobre os 
benefícios de acrescentar ou expandir a saúde virtual em uma organização. O consultório médico quer 
tratar mais pacientes? A clínica gostaria de poupar dinheiro e melhorar o acesso aos cuidados de saúde? É 
importante avaliar os desafios enfrentados pelo médico ou pelo sistema de saúde para determinar de que 
forma a saúde virtual seria benéfica.

Para recrutar outros hospitais e sistemas de saúde para o Centro de Telessaúde do Dartmouth-Hitchcock 
Medical Center, a Dra. Sara Pletcher ouviu atentamente os problemas que cada organização enfrentava 
antes de avançar com uma solução específica. Não surpreendentemente, houve muita alteração. Desde o 
aumento da participação no mercado regional até a entrega de um conjunto de métricas de cuidados 
centrados no paciente com a adoção da saúde virtual, começou com um olhar estratégico sobre os 
problemas que poderia ser capaz de resolver, seguido de um trabalho de personalização de uma solução 
bem-sucedida.
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O que está atrapalhando a concretização de uma solução?

Apesar da sensibilização para os benefícios específicos que a saúde virtual pode proporcionar, o optante 
mais entusiasta da saúde virtual pode ter entraves por uma série de barreiras. De acordo com o estudo 
da Vidyo (ver gráfico na página seguinte), as principais razões pelas quais os prestadores de cuidados de 
saúde se mostram reticentes em adotar a saúde virtual são:

• Demanda insuficiente para justificar o investimento 

• Custo de implementação e de complexidade

• Falta de políticas estaduais ou nacionais sobre reembolso

• Preocupações com privacidade e conformidade com o HIPPA

Falta de Pessoal• 

• Problemáticas com Infraestrutura

• Integrações com registros eletrônicos de saúde (EHR)
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Barreiras Comuns na Adoção do Live Video
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FIGURA 2: NÃO-OPTANTES CITAM BAIXA DEMANDA E CUSTOS COMO BARREIRAS 
PRIMÁRIAS

N = 46

FIGURA 3: 

N = 33

OS RESISTENTES CITAM A PRIVACIDADE E A FALTA DE PROCURA COMO 
BARREIRAS PRINCIPAIS

Fonte: 2O18 Vidyo Telehealth Adoption Study
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Sem o apoio do prestador/clínico, o interesse dos pacientes ou a concorrência no mercado local, a 
procura pela saúde virtual tenderá a ser baixa ou inexistente. Em cada um destes casos, os 
prestadores podem não ser claros sobre o que é exatamente a saúde virtual e como esta pode 
ajudá-los a simplificar e a expandir a sua prática. Além disso, os prestadores assumem 
frequentemente que os doentes preferem o tratamento presencial, quando na realidade muitos 
doentes preferem a conveniência e a atenção pessoal de uma visita virtual. De acordo com a 
advogada experiente em telesaúde, Lauren Faison, do Tallahassee Memorial Healthcare: "Os 
cuidados virtuais estão aqui para ficar. Não é uma moda. Está se tornando muito mais comum e as 
pessoas já esperaram que seus médicos os adotem".

Tal como explicar os benefícios de um determinado medicamento ou terapia a um paciente, 
torna-se muito importante comunicar claramente como e porquê um programa de saúde virtual - 
aos médicos e clínicos, bem como, aos pacientes - é fundamental, para que as partes 
interessadas compreendam verdadeiramente o aumento pela procura e os benefícios da 
saúde virtual.
É importante identificar clínicos renomados em cada caso de utilização, tais como, um 
médico do lado do prestador e um enfermeiro/gestor de práticas do lado do paciente 
que possam avançar na compreensão e na necessidade da utilização para o resto da 
equipe.

Percepção da falta de procura

“Os cuidados virtuais estão aqui para ficar. Não é 
uma moda. Está se tornando muito mais comum e 
as pessoas já esperaram que seus médicos os 
adotem”

-Lauren Faison, Tallahassee Memorial Healthcare

Barreiras Comuns na Adoção do Live Video (cont.)
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Custo e complexidade de implantação 

As más experiências com as implementações de EHR, que foram dispendiosas, complicadas e 
demoraram muito tempo e os recursos de TI criaram uma certa resistência com relação aos cuidados de 
saúde. Há uma preocupação racional quanto à sobrecarga dos sistemas hospitalares com a 
implementação e atualização de seus sistemas - basta olhar para os recentes resultados do Centro 
Médico da Universidade de Vanderbilt. O sistema médico de 3 mil milhões de dólares terminou os 
primeiros nove meses do ano fiscal de 2018 com um rendimento operacional de 44,4 milhões de 
dólares, o que representa uma redução de 60% em relação aos 110 milhões de dólares em 2017. 
Vanderbilt atribui a maior parte da perda de rendimentos ao custo de implementação de um novo 
sistema de EHR.

Embora a experiência de Vanderbilt possa ser típica quando se trata de implementações de EHR, a 
implementação da saúde virtual é muito menos complexa porque pode - e deve - ser feito de uma forma 
personalizada. As plataformas de saúde virtual baseadas na nuvem utilizam menos recursos internos 
porque não necessitam de hardware e gestão de software. Para aqueles que relutam em abraçar 
totalmente a mudança para a nuvem, podem ser construídos modelos híbridos que permitem que o 
tráfego local se mantenha local, aproveitando ao mesmo tempo a conveniência da conectividade e 
gestão baseadas na nuvem.

Barreiras Comuns na Adoção do Live Video (cont.)
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Falta de políticas estaduais ou nacionais e de reembolso

Uma recente atualização do Conselho Consultivo aponta talvez para o maior obstáculo à adoção da 
saúde virtual: a forma como os prestadores serão pagos. A legislação recente indica que estão 
surgindo modelos mais favoráveis de reembolso da saúde virtual para reduzir rapidamente este 
obstáculo. Até há pouco tempo, o Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) reembolsava 
apenas as visitas de saúde virtuais audiovisuais em tempo real nas zonas rurais. Apesar destes 
obstáculos ao reembolso, o volume de saúde virtual continua crescendo. No início de 2018, o CMS 
acrescentou serviços de monitorização remota em seus serviços. A saúde virtual agora é também um 
benefício básico do Medicare Advantage, em vez de um suplemento opcional - todas estas 
adequações deverão alimentar novos volumes de telesaúde do Medicare.

Quanto à vertente comercial, de acordo com o Advisory Board, "houve uma recente adequação na 
regulamentação comercial, que exige que os planos de saúde cubram os serviços virtuais da mesma 
forma que cobririam os serviços presenciais". A partir de Janeiro de 2018, em 36 Estados e o District of 
Columbia têm uma destas leis em vigor - um aumento de quatro Estados nos últimos anos para se 
manterem de acordo com as mudanças de Estado a Estado no reembolso da saúde virtual, o website do 
Center for Connected Health Policy ou a Cartilha do Conselho Consultivo são recursos valiosos.

 

Barreiras Comuns na adoção do Live Video (cont.)

FIGURA 4: 

As mudanças nas políticas do Medicare estão crescendo

TAXA DE MEDICARE PARA VOLUMES DE RECLAMAÇÃO DE SERVIÇO 
CONTINUA CRESCENDO

Fonte:  2018 Advisory Board Telehealth Trends Presentation

Como o CMS continua a expan-
dir a cobertura de telessaúde, 
esperamos que os volumes 
continuem a crescer.
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Preocupações com privacidade e conformidade com a HIPPA

Agora que os cuidados de saúde ganharam a distinção duvidosa de serem 
a indústria mais vulnerável a violações de dados, é compreensível que os 
hospitais e os sistemas de saúde tenham uma série de preocupações em 
matéria de privacidade de dados e de conformidade com a HIPAA quando 
de fala de saúde virtual. De acordo com o estudo HIMSS Analytics, é um 
"grande obstáculo" especialmente para os serviços ambulatoriais. Para 
aqueles que utilizam a saúde virtual para fins de saúde comportamental, 
existe a preocupação adicional de que os membros da família possam 
ouvir conversas privadas entre o prestador e o paciente.

Para aliviar as preocupações com a privacidade dos dados, os prestadores 
devem ser cuidadosos com o tipo de solução de saúde virtual que usam. 
As plataformas de telemedicina assíncronas ou de armazenamento / 
encaminhamento estão surgindo nos programas de cuidados primários. 
Os defensores dizem que através desse tipo de tecnologia conseguem 
estender as práticas de cuidados à saúde baseadas em provas com menor 
risco. 

No entanto, as plataformas exclusivas de vídeo são geralmente mais 
seguras porque não armazenam informações sobre a saúde dos pacientes. 
As utilizações comportamentais de saúde podem ser melhoradas através 
da obtenção do consentimento do paciente para que a família participe.

Barreiras Comuns na adoção do Live Video (cont.)
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Barreiras Comuns na adoção do Live 
Video (cont.)

A falta de pessoal clínico, as integrações com EHR e outras questões 
de infraestrutura são considerações importantes para todas as 
organizações de saúde que consideram a saúde virtual. Aqueles que 
as abordaram com sucesso apontam vários fatores para se ter uma 
adoção e integração sem problemas:

• Comece um pequeno projeto-piloto com o pessoal clínico 
existente, depois trabalhe na integração com os atuais fluxos de 
trabalho para que a saúde virtual se torne, como alguns dizem, 
"apenas parte da forma como a nossa clínica funciona”. As 
iterações posteriores podem incluir um pessoal de saúde virtual 
dedicado, mas é importante começar com um pequeno 
projeto-piloto e avançar com a adoção em outros patamares.

A tecnologia, como sempre, avança continuamente. Muitos 
elementos de saúde virtual estão disponíveis via smartphone ou 
tablet, tornando-o disponível mesmo para tratamento remoto. 
O vídeo pode agora ser entregue através de pacotes 
minimamente necessários e pode ajustar-se a qualquer largura 
de banda, portanto, qualquer preocupação relacionada à rede 
de dados e largura de banda pode ser prontamente resolvida.

Se forem necessárias infraestruturas tecnológicas adicionais, 
financiamentos com subsídios federais podem ser uma opção 
para os beneficiários elegíveis.

Surpreendentemente, a integração com EHR não é uma questão 
tão significativa como alguns poderiam supor. A maioria dos que 
passaram por uma integração virtual da saúde considera que ela 
pode ser feita com bastante facilidade e, em vez disso, cita a 
integração nos fluxos de trabalho clínicos como o verdadeiro 
obstáculo. Os fornecedores com soluções interoperáveis e com 
histórico comprovado de integrações bem-sucedidas são 
preferíveis aos que dispõem de soluções de prateleira que 
convivem paralelamente ao atual conceito de EHR.

•

•

•

Problemas de Infraestrutura
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Lembre-se: existem vários tipos de preferências

Com a reavaliação das barreiras e uma lista dos benefícios desejados em mãos, é tempo de começar a 
trabalhar numa estratégia de implementação. A maioria dos hospitais e sistemas de saúde descobrirá 
rapidamente que a saúde virtual não é uma solução de tamanho único.

Como diz Pletcher, da Dartmouth-Hitchcock: "Todos têm um biscoito favorito. Você não pode dizer 
todas as vantagens do biscoito Tagalongs para alguém que é fã do biscoito Thin Mint e esperar que ele 
publique na internet algo relacionado a isso". O estudo HIMSS Analytics transmite a necessidade de 
customização: "Uma plataforma de telemedicina ou um caso de utilização não é universalmente 
valioso para todas as organizações/instituições de cuidados de saúde.

Há que se trabalhar nos benefícios específicos que a saúde virtual pode proporcionar para a sua 
organização e discutir abertamente os obstáculos à adoção, pois são fatores fundamentais para o 
sucesso da adoção por si só.
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Planeje seu trabalho e execute seu plano.
Repita frequentemente.
Com a estratégia em mãos, é tempo de executar. Tal como com a adoção de qualquer nova tecnologia, 
não vai ser fácil navegar. É sensato preparar-se antecipadamente para as inevitáveis atualizações e 
ajustes de software.

Para medir o desempenho e o retorno do investimento (ROI), certifique-se de que tem os procedimentos 
corretos de regulamentação em vigor e trabalhe com o seu fornecedor para fornecer recomendações de 
melhores práticas sobre os painéis de controle de situação e indicadores-chave de desempenho (KPI).  
Além das medições clínicas, os mecanismos de feedback dos pacientes e uma estratégia formal de 
comunicação com os pacientes são vitais para manter os KPIs.

Caso não tenha a certeza de que as estimativas de ROI estão claras, mas alcançáveis, existem 
ferramentas no mercado para desenvolver ROI específico, bem como dados de terceiros para validação 
adicional, tais como, as análises oferecidas pela Ignis Health e outros fornecedores de HIT.

A saúde virtual é uma grande promessa para corrigir uma série de lacunas no nosso sistema de saúde, 
desde a escassez crônica de médicos de cuidados primários até aos cuidados prestados às populações 
vulneráveis em áreas remotas e de difícil acesso. Tal como o estetoscópio de René Laënnec revolucionou 
a prática da medicina, a saúde virtual irá transformar o panorama dos cuidados de saúde nos próximos 
anos.

www.vidyo.com
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