
Telemedicina na Cardiologia: saiba os benefícios

O território brasileiro é reconhecido por sua grande extensão territorial, contrastes sociais, econômicos
e culturais. Tendo isso em vista, a telemedicina é considerada uma oportunidade de unificar e qualificar
o atendimento da atenção básica e especialidades médicas.

Isso é possível a partir de ações de teleducação e teleassistência. São baseados em evidências na 
medicina, contribui para a melhoria da qualidade de atendimento, facilita a segunda opinião, trocar
informações sobre diagnósticos diferenciais e condutas terapêuticas.

O resultado desses benefícios para a saúde envolvem o aumento da resolubilidade e produtividade
das consultas.

Dessa forma, é possível democratizar a assistência médica e o acesso dos brasileiros aos avanços da
medicina nos tratamentos de doenças cardiológicas. 

Continue a leitura e conheça os benefícios da Telemedicina na Cardiologia. 

Principais diagnósticos cardiológicos na atenção primária

Os 3 principais diagnósticos cardiológicos mais frequentes são:

● Hipertensão arterial sistêmica (HAS);
● Insuficiência cardíaca congestiva;
● Arritmia sinusal.

Reduz internações hospitalares desnecessárias

Com o monitoramento da saúde dos pacientes à distância, torna-se possível a prevenção de doenças,
facilitando ações de Promoção da Saúde. 

Assim, reduz internações desnecessárias e encaminhamentos evitáveis, consequentemente reduz os
custos com a saúde e melhora a qualidade do atendimento médico. 

Acesso a segunda opinião médica
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A Telemedicina auxilia os serviços dos profissionais da área da saúde. Utiliza-se as tecnologias de
informação e comunicação para transmissão das informações e dados clínicos do paciente, a fim de
melhorar os acertos no diagnóstico, medidas de prevenção e tratamento adequado das doenças
cardiovasculares. 

Além disso, a telemedicina é uma ferramenta que proporciona a educação permanente e continuada em
saúde. Isso ocorre a partir de compartilhamento de experiências práticas, melhores condutas baseadas
nas evidências clínicas e melhor interação com centros de referência em saúde.

O principal objetivo desse avanço é melhorar a saúde e o acesso aos serviços de especialistas. 

Telediagnóstico e teleassistência por cardiologistas

Outro ponto importante é o apoio no diagnóstico e na tomada de decisão para doenças
cardiológicas. 

Para esse auxílio, o telediagnóstico e a teleassistência através da internet (forma síncrona ou
assíncrona), possibilita as trocas de informações sobre cada caso à distância. Esse recurso pode ser
utilizado por profissionais na atenção primária ao solicitarem especialistas de centros de referência na
conduta a ser estabelecida. 

Existem dois papéis envolvidos nesse processo:

● O profissional da saúde que recolhe todas informações de seu paciente e  solicita o telediagnóstico;
● A opinião médica ao especialista da área, que analisa os dados e emite o laudo/ parecer. 

Dessa forma, as ações da telemedicina busca principalmente aumentar a capacidade de resolubilidade
das equipes de atenção primária e melhora a qualidade do atendimento. 

 Vantagens da Telecardiologia

Agora vamos às vantagens da telecardiologia na prática médica:

● Redução de encaminhamentos desnecessários; 
● Redução dos gastos da atenção à saúde;
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● Redução das internações inapropriadas;
● Melhor qualidade da assistência;
● Resultado imediato do eletrocardiograma;
● Discussão de casos clínicos com especialistas de diversos locais, facilitando troca de experiências

médicas;
● Fortalece medidas de prevenção da saúde, com educação continuada e motivando adoção de

hábitos saudáveis;
● Paciente passa a ser o responsável pelas mudanças e melhorias da qualidade de vida.

Para saber ainda mais, continue a leitura sobre a “Implantação do Sistema de Telecardiologia”. 
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