
                                                                                                                                                
 
 

TELEMEDICINA: O DESAFIO DA TELECONSULTA 

 

O avanço da pandemia por COVID-19 e seu alto grau de transmissibilidade 

forçaram medidas de distanciamento social por parte das autoridades. Com muitos 

pacientes isolados em seus domicílios, a necessidade de garantir atendimento médico 

sem a necessidade de ida a uma unidade de saúde cresceu, principalmente para 

aqueles considerados como sendo de “grupo de risco”. 

Como consequência, as iniciativas de consultas remotas, realizadas por vídeo, 

foram fortalecidas e se solidificaram. Os sistemas de saúde vêm se adaptando a essa 

nova tendência, bem como os pacientes. Dado ao limitado alcance que o exame físico 

possui em uma consulta por vídeo, afinal não podemos palpar, auscultar, percutir;  

uma anamnese bem feita, com suas respectivas adaptações, destaca-se como um 

instrumento essencial para a garantia de um atendimento de qualidade. 

Nesse sentido, o Manual de Teleconsulta na Atenção Primária à Saúde, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e o Guia Prático de Consultas por Vídeo 

da Universidade de Oxford trazem direcionamentos interessantes. 

Anamnese na Telemedicina 

Tendo em vista possíveis ruídos de comunicação causados por dificuldades de 

conexão, atrasos no recebimento das respostas (delay) e outros problemas durante 

uma teleconsulta, o médico deve reforçar ainda mais suas técnicas de comunicação. 

Iniciar a anamnese com perguntas abertas, como “como posso lhe ajudar hoje”, 

ou “você tem algum problema de saúde?”, deixando o paciente falar por, pelo menos, 

2 minutos sem interrupção, é essencial para que as informações fluam de maneira 

ampla, diminuindo a chance de que novas demandas sejam trazidas nos momentos 

finais da consulta. 

Esse momento inicial é importante para que o médico organize e priorize as 

queixas do paciente, reduzindo os impactos de possíveis falhas técnicas. 

Alguns estudos apontam que a comunicação não verbal do médico é ressaltada 

durante uma consulta por vídeo. Portanto, o médico deve permanecer com uma 

postura de atenção durante a fala do paciente, avisando caso seja necessário tomar 

notas ou olhar exames. Da mesma maneira, é importante o médico observar o 



                                                                                                                                                
 
 

paciente durante a coleta da história, de maneira identificar possíveis alterações visuais 

como parecer estressado, incomodado ou desconfortável ou ter falta de ar ao falar. 

As teleconsultas não são indicadas para atendimento de casos graves. Por isso, a 

identificação de sinais de alarme para doenças graves deve fazer parte das perguntas 

realizadas durante a anamnese. A queixa principal e a história do paciente devem guiar 

essa busca, sem esquecer de levar em consideração a possibilidade de COVID-19. 

Alguns exemplos de perguntas que pesquisam sinais de alarme são: “Está urinando 

regularmente?”, “Está comendo e bebendo normalmente?” “Possui dor de cabeça 

intensa?”, “Apresenta rigidez na nuca?”, “Possui manchas vermelhas na pele que não 

desaparecem com pressão em cima?”. 

Diferente de uma consulta presencial, onde a queixa direciona o exame físico 

como fonte confiável de informações, a teleconsulta traz a necessidade de um maior 

detalhamento da anamnese. A pesquisa de hábitos de vida, como os alimentares, deve 

ser aprofundada a fim de conduzir a orientações adequadas mesmo sem a aferição da 

pressão arterial, por exemplo. 

O entendimento detalhado sobre queixas de dor, por exemplo, também tem sua 

importância reforçada em uma consulta por vídeo. Mais do que nunca, o relato do 

paciente sobre sua localização, intensidade, fatores de melhora e piora, irradiação, 

descrição (pontada, queimação, aperto etc) e outras características serão o principal 

definidor da conduta. 

Além disso, as condições clínicas que cada paciente apresenta também devem 

guiar o médico em busca de informações através de perguntas fechadas específicas, 

sem necessariamente aguardar que o paciente traga uma queixa. Um paciente 

diabético, por exemplo, deve ser abordado ativamente sobre sintomas de hipoglicemia, 

uso adequado das medicações, qualidade da alimentação, controle da glicemia, etc. 

A telemedicina traz consigo novos desafios e necessidades de adaptações. O 

exame físico por vídeo, sem dúvidas, é limitado e exige uma maior atenção do médico 

à história colhida. Contudo, apesar de chamarmos de “adaptações”, podemos perceber 

que as características recomendadas para uma boa anamnese por vídeo são, na 

verdade, as mesmas que aquelas que compõem o que se entende por uma boa 

anamnese em qualquer ambiente. 

Portanto, podemos simplesmente dizer que o médico nas teleconsultas deve 

manter-se atento para garantir a realização de uma anamnese de qualidade. 



                                                                                                                                                
 
 

Checklist de Anamnese 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

 
 
 
 
Exame Físico na Telemedicina 

 

Para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, é possível, utilizando-se a 

câmera de maneira dinâmica, ou seja, pedindo para o paciente movê-la ou a se mexer 

em direção a ela, obter informações a respeito de sua avaliação geral, como cor da 

pele ou até mesmo inspeção da faringe. A incapacidade ou dificuldade de terminar 

frases é um sinal comum em pacientes com essa infecção e, junto com a contagem da 

frequência respiratória, ajudam a avaliar a função pulmonar.  

Se paciente parecer incomodado ou estressado ao falar pode apontar também 

para uma necessidade de avaliação de saúde mental, como para ansiedade ou 

depressão, tão comuns durante a pandemia. 

Para outros casos, algumas dicas gerais também podem ajudar. É importante 

observar atentamente a fala e a expressão do paciente. Peça para que o mesmo se 

posicione diante da câmera de modo que você possa ver seu rosto, tronco e membros 

superiores. Como citado, a utilização dinâmica do posicionamento da câmera pode 

ajudar para verificar a movimentação torácica, facial, ocular e dos membros, bem 

como avaliação da marcha e de lesões de pele. 



                                                                                                                                                
 
 

É possível também, após consentimento, pedir para o paciente enviar fotos mais 

detalhadas de áreas do corpo a serem examinadas ou de lesões. 

Se necessário, o paciente pode ser guiado na palpação de pulsos, por exemplo. 

Para fazer isso, é importante que o médico oriente previamente o que ele deve fazer, 

fornecendo feedbacks de forma constante, para atingir o objetivo da melhor forma 

possível.  

O Manual de Teleconsulta na APS traz como exemplo: “Sra. Maria, agora preciso 

avaliar se você consegue movimentar os olhos de forma adequada. Por favor, 

posicione-se em frente à câmera… muito bem! Agora, olhe para cima… perfeito. Agora, 

olhe para baixo… ótimo, muito obrigado!” 

Para o caso de testes, como de aferição de pressão arterial, oximetria, 

temperatura e pulso, o paciente pode realizar os mesmos, desde que possua os 

equipamentos. É importante que o médico oriente sobre a correta maneira de utilizá-

los, demonstrando em seus próprios aparelhos pelo vídeo. 

A pandemia trouxe a necessidade de adaptação rápida à nova realidade da 

medicina. 

Na telemedicina, a teleconsulta mais do que nunca, exige um olhar atento ao 

paciente, uma escuta ativa das queixas e atenção ás pequenas alterações físicas são a 

chave de um bom atendimento. 
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