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RESUMO

A Telemedicina é uma área da telessaúde que promove assistência
médica a distância através da tecnologia de informação e comunicação.
Essa prática é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
desde a década de 90 porém foi pouco difundida no Brasil. Atualmente,
criou-se a necessidade de evitar contato com outras pessoas devido a
pandemia causada pela Covid-19. Logo, o uso da Telemedicina foi
autorizado oficialmente pelo Conselho Federal de Medicina de modo
emergencial em março de 2020 a fim de promover teleorientação,
telemonitoramento e teleinterconsultas. Dessa forma, permitiu-se novas
possibilidades de atendimento à distância de uma forma mais rápida e
segura, garantindo a integridade e o sigilo dos pacientes. O uso da
tecnologia beneficiou a população evitando o fluxo de pessoas nos
serviços de saúde, e consequentemente, a circulação do vírus. Além disso,
preservou a vida dos profissionais de saúde e diminuiu a lotação no
atendimento de diversas áreas. O objetivo desse trabalho é apresentar os
benefícios do uso da Telemedicina em tempos de pandemia. Trata-se de
uma revisão de literatura, utilizando como referência para pesquisa as
bases de dados Scielo, PubMed e BVS. Concluiu-se que a Telemedicina
promove a expansão de cuidados remotos, auxilia o monitoramento, a
vigilância, a detecção e a prevenção. O seu uso tem sido intensificado
devido a necessidade do isolamento social proporcionado pelo
Coronavírus. Acredita-se que essa iniciativa seja o primeiro passo para
tornar a prática definitiva. Sendo assim, é considerado um momento
divisor de águas na história da Telemedicina no Brasil.
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