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PROPOSTA DE REDAÇÃO  
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema A telemedicina em discussão no Brasil: 
conceitos e práticas Apresente proposta de intervenção, que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista. 
 
TEXTO I 
Sistemas de saúde de todo o mundo, públicos ou privados, 
enfrentam uma tensão constante entre a necessidade de atender 
bem os pacientes e orçamentos quase sempre deficitários. A 
telemedicina, nesse contexto, pode surgir como uma ferramenta 
que permite agilidade com um custo mais baixo. Dúvidas e 
problemas mais simples podem ser resolvidos rapidamente sem 
que haja necessidade de deslocamento do paciente ou de um 
profissional até um estabelecimento de saúde. Na outra ponta, 
um robô pode ser controlado à distância para a realização de uma 
cirurgia em lugares onde não há possibilidade de transferência de 
um paciente ou ainda quando não há experiência suficiente de 
uma equipe local. 
Não devemos lutar contra a incorporação da tecnologia em 
saúde. Além de aproveitar o melhor que a digitalização pode 
trazer, qualquer situação em que sua aplicação for pertinente, ela 
irá se impor. Cabe aos médicos e pacientes estabelecerem quais 
são os limites razoáveis de ambos os lados para que essa relação 
seja produtiva e saudável, antes de nos submetermos a interesses 
puramente econômicos com o objetivo de cortar custos e 
aumentar lucros. 
https://drauziovarella.uol.com.br/coluna-2/telemedicina-o-papel-
do-paciente-e-o-papel-do-medico-coluna/ 
 
TEXTO II 

 
http://www.portalterceiraidade.org.br/horizontais/noticias_cidad
ao/20190221_telemedicina_opiniao_v2.htm 
 
TEXTO III 
Entidades médicas nacionais questionam os serviços de 
telemedicina, como consulta à distância utilizando aplicativos. 
Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação 

Médica Brasileira (ABM), os serviços violam normas do setor e 
não asseguram uma prática correta para garantir aos pacientes 
um tratamento adequado. Notícias veiculadas na imprensa 
indicaram que até mesmo planos de saúde estariam recorrendo 
às consultas à distância. 
A AMB apresentou uma denúncia à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) sobre “a utilização temerária, sem o devido 
amparo legal, de aplicativos de comunicação para a realização de 
consultas a distância”. Segundo a entidade, tais procedimentos 
abrem espaço para uma burla à Lei do Ato Médico (Lei 12.482 de 
2013). 
Na avaliação da AMB, a incorporação de novas tecnologias “pode 
ser positiva”, mas desde que com “diretrizes responsáveis”. A 
associação considerou “arriscada e irresponsável a utilização de 
ineficientes mecanismos artificiais para substituir a relação 
médico/paciente, “principalmente nas fases iniciais de 
diagnóstico”. 
Segundo a AMB, o procedimento colocaria os pacientes “em 
situação de vulnerabilidade” no momento dos primeiros exames, 
etapa importante do diagnóstico de pacientes. O uso desse 
expediente por planos de saúde é, conforme o comunicado da 
entidade, “um movimento de redução de custos das operadoras 
com atendimento presencial, escamoteando todos os riscos 
envolvidos”. 
Em nota, o CFM ressalta que o atendimento presencial e direto do 
médico é “regra para boa prática médica” e avalia que a 
modalidade configura “a forma eficaz e segura e realizar 
diagnóstico e tratamento de doenças”. A entidade informou que 
notificará planos de saúde e hospitais que estejam atuando em 
desacordo com as normas do conselho profissional. 
Pela Resolução 1.643 de 2002, consultas e procedimentos só 
podem ocorrer com, pelo menos, um médico “em cada ponta” da 
comunicação. O conselho chegou a editar uma nova norma sobre 
o tema no início do ano, mas recuou e abriu uma consulta pública 
para discutir a atualização das regras para essa prática. A 
sondagem está aberta até o dia 31 de julho. 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-
07/entidades-medicas-questionam-praticas-de-telemedicina 
 
TEXTO IV 
O ano de 2019 começou com uma série de notícias sobre a 
Telemedicina no Brasil. Um dos primeiros capítulos dessa história 
aconteceu quando o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
divulgou a Resolução 2.227, que definia, entre vários pontos, “a 
relação médico-paciente presencial como premissa obrigatória, 
sendo o atendimento a distância possível após consulta presencial 
com o mesmo profissional (se ambos – médico e paciente – 
estiverem de acordo)”. Entretanto, após críticas e em poucos dias, 
o CFM voltou atrás e revogou a Resolução.  A medida aconteceu 
depois de conselhos regionais considerarem o texto pouco claro 
e, sobretudo, um risco para a relação médico-paciente e para a 
qualidade do atendimento. Além disso, algumas entidades do 
setor apontaram, ainda, a falta de debate sobre a normatização. 
Um dos grandes nomes da Telemedicina brasileira, Chao Lung 
Wen, professor da Faculdade de Medicina da USP e Chefe da 
Disciplina de Telemedicina, defende que a revogação foi um 
retrocesso, pois “coloca os médicos brasileiros numa situação 
mais vulnerável pela ausência de regulamentação em diversos 
aspectos tecnológicos nos serviços prestados por Telemedicina”.  
Para ele, “O principal motivo que levou à revogação foi a falta de 
conhecimento dos médicos sobre Telemedicina, acarretando em 
desorientações e medo, e a consequente pressão pela 

https://drauziovarella.uol.com.br/coluna-2/telemedicina-o-papel-do-paciente-e-o-papel-do-medico-coluna/
https://drauziovarella.uol.com.br/coluna-2/telemedicina-o-papel-do-paciente-e-o-papel-do-medico-coluna/
http://www.portalterceiraidade.org.br/horizontais/noticias_cidadao/20190221_telemedicina_opiniao_v2.htm
http://www.portalterceiraidade.org.br/horizontais/noticias_cidadao/20190221_telemedicina_opiniao_v2.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/entidades-medicas-questionam-praticas-de-telemedicina
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/entidades-medicas-questionam-praticas-de-telemedicina
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revogação. O problema de cultura médica é decorrente 
fundamentalmente da falta de política de inclusão da 
Telemedicina na formação médica. A questão da Infraestrutura 
não é o principal ponto, pois as evoluções de Telecomunicação e 
Sistemas Eletrônicos estão muito aceleradas atualmente e o Brasil 
já possui um satélite próprio” 
https://grupomidia.com/hcm/chao-lung-wen-analisa-o-cenario-
da-telemedicina-no-brasil/ Adaptado. 
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