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CONCEITO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define telemedicina (ou telessaúde) como 
sendo a “entrega de serviços de cuidados de saúde cuja distância seja um factor críti-
co, por todos os profissionais de saúde, utilizando as tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) para o intercâmbio de informações válidas para o diagnóstico, 
tratamento e prevenção de doenças e lesões, investigação e avaliação, e para a edu-
cação e formação contínua dos prestadores dos cuidados, tudo no interesse de 
desenvolver a saúde dos indivíduos e das suas comunidades”. Em suma oferece 
serviços de médicos á distância ou seja de forma remota



OBJECTIVOS DA TELEMEDICINA 
• Minimizar os efeitos dos factores tempo e distância na prestação de cuidados de
   saúde;

• Generalizar cuidados de saúde diferenciados em cenários carenciados;

• Racionalizar recursos humanos e materiais;
• Potenciar o ensino médico à distância; •Contribuir para a melhoria da qualidade 
   de vida.



FRAGILIDADES  DA TELEMEDICINA
• Garantir ao doente privacidade e confidencialidade;
• Impedir atitudes maliciosas (destruição, alteração ou introdução abusivas de dados);

• Cobertura legal à responsabilidade médica: leis, regras de código e éticas precisam 
   de ser definidas para que a telemedicina possa ser utilizada regularmente;
• Autenticação dos intervenientes; 
• Quanto menor for a informação obtida sobre um doente, tanto maior será a 
   probabilidade de conclusões erradas (efeito "pequena janela");

• Pode tornar menos humana (e quase só técnica) a relação médico-doente;

• Os serviços e a forma como os profissionais da saúde são pagos, necessitam de ser 
   regulamentados;
• Necessidade de formar os profissionais prestadores de saúde para a utilização das 
    novas tecnologias e serviços associados à telemedicina;



UTILIZAÇÃO DA TELEMEDICINA



REGULAMENTAÇÃO DA TELEMEDICINA
Em Moçambique a questão da telemedicina ainda não está regulamentada como lei 
,apenas existe uma resolução futurista sobre a apliacação da telemedicina que é a 
Resolução n.º 43/2017:, mas não existe ainda um instrumento legal que regula a 
sua implementação além dos termos de referencia da mesma.



DESAFIOS



• Aceitação por parte dos usuários;

• Baixa qualidade de internet;

• A falta de cobertura nas zonas de difícil acesso;

• Custo alto da internet.

DESAFIOS



CONCLUSÃO
Não são as pessoas que se deslocam mas sim a informação” “Essencialmente a 
telemedicina é um sistema que permite a prática da medicina à distância utilizando 
as tecnologias de informação” , Prof. Dr. Miguel Castelo-Branco “Quem viaja é 
a informação, não o paciente”
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