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Quem é o idoso residente 

em ILPi?



Quem é o idoso residente 

em ILPi?

A típica residente em instituição de longa 

permanência de idosos é uma mulher 

branca, solteira (geralmente viúva) com 

mais de 85 anos e com apoio social 

limitado.
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Necessita  de assistência em +3 

AVDs

90%

Dependente de assistência para 

comer

59%

Dieta alterada mecanicamente 32.5%

Incontinência >60%

Comprometimento visual ou auditivo 33%

Deambula sem assistência 8.8%

Dependente de cadeira de roda para 

se movimentar

65.8%

Geriatrics Review Syllabus(10th Edition)



ICC ou DAC 40%

Diabetes 22%

AVE 26%

Comprometimento cognitivo 

moderado a severo 63%

Depressão 20-25%

Problemas comportamentais 33%

Geriatrics Review Syllabus(10th Edition)



O TEMPO DE ESTADIA

Geriatrics Review Syllabus(10th Edition)



OS MÉDICOS

• Históricamente, o típico médico de ILPi:

 Clínico geral ou médico de família

 Dedica 2 horas / semana para assistir a ILPI

• A realidade:

 Trabalho desafiador e gratificante que exige excelentes 

habilidades clínicas e sensibilidade a uma variedade de 

questões éticas, legais e interdisciplinares

Geriatrics Review Syllabus(10th Edition)



INTERFACE COM CUIDADOS 

DE DOENÇAS AGUDAS

• Muitos residentes de ILPi são admitidos a partir de 

hospital de cuidados doenças agudas. 

• Residentes de ILPi apresentam altas taxas de 

hospitalizações, principalmente devidas a 

infecção como pneumonias e pielonefrites, 

septicemias, ICC descompensada e desidratação 

Geriatrics Review Syllabus(10th Edition)





Benefícios da telemedicina

Peer to 

Peer
Physician to 

Physician

Physician to 

Patient

A telemedicina pode transformar a assistência à saúde: 

 Superando a distância geográfica

 Facilitando o acesso oportuno

 Melhorando a eficiência de serviços

E suporta a capacidade de melhorar a prestação de serviços remotamente:

 Melhorando a interação entre profissionais

 Suporte a treinamento de provedor para provedor 

 Melhorando a capacidade e a qualidade de serviços

 Proporcionando a interação direta entre provedor e paciente 

 Monitorando a saúde e atividades do paciente

 Manejando pacientes com doenças crônicas múltiplas



OS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA 

CHEGAM  POR DIVERSAS FORMAS

Objetivos

• Clínico gerais

• Consultas com 
especialistas

• Saúde mental

• Fisioterapia e TO

• Monitoramento 
de residentes em 
ILPi

• Manejo de 
doenças crônicas

• Educação em 
saúde

•Tipos de usuários

• Centros 
médicos

• Ambulatórios

• Consultórios
médicos

• ILPi

• Escolas

• Ambientes de 
trabalho

• Repartições 
públicas

• Aonde o 
consumidor 
estiver

Modalidades de serviços

Armazenar e 

encaminhar 

(comunicação 

assíncrona)

 Vídeo ao vivo e 

interativo 

(comunicação 

síncrona)

Monitoramento 

remoto de pacientes

Aplicativos móveis 

para pacientes



Desktop

Celulares 

TABLETS

Wearables 

APPS para envolvimento 

do paciente

Video interativo ao vivo

Monitoramento remoto do 

paciente

Saúde conectada

DISPOSITIVOS
Sensores 

e 

serviços

Celulares,

aplicativos e 

jogos 

Tecnologias e 

serviços de 

plataforma para 

fornecimento e 

acesso remotos a 

recursos de 

cuidados de saúde

Novos dispositivos 

sensoriais para 

monitoramento da 

atividade, fisiologia, 

localização e 

condições ambientais

Tecnologias e estratégias para 

envolver os consumidores em 

intervenções de mudança de 

comportamento digital

Avanços tecnológicos permitem 

a Telemedicina

Análise de 

informação 

avançada



TELEMEDICINA E ILPi



A base de evidências é limitada, mas 

promissora

 As taxas de hospitalização diminuíu 9,7% 

nas unidades de intervenção (5,3% entre as 

instalações que não recebem o serviço de 

telemedicina).

 Houve um declínio significativo de 11,3% 

nas taxas de hospitalização nas 

instalações consideradas “mais engajadas” 

com o serviço da telemedicina.

 O Medicare poderia esperar uma média de 

cerca de US $ 151.000 em poupança por 

ILPi  por ano com base em instalações mais 

engajadas. 

 O custo anual do serviço de telemedicina era 

de US $ 30.000 por ILPi, sugerindo que 

poderia haver US $ 120.000 em economia 

líquida por instalação.



TELEMEDICINA EM ILPi

1. Teleconsulta em atendimento de emergência - permite uma 

consulta 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre a equipe da 

ILPi e o médico do departamento de emergência (DE) para conduzir 

uma avaliação do paciente determinando se uma visita ao DE é 

necessária

2. Teleconsulta com especialistas - permite a comunicação remota 

entre um provedor da ILPi e especialista para o monitoramento, 

avaliação e gerenciamento de condições clínicas

3. Monitoramento remoto do paciente - permite o monitoramento da 

segurança e do bem-estar dos residentes da ILPi por meio de 

indicadores de medição e rastreamento, incluindo movimento, sinais 

vitais e qualidade do sono, entre outros.
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https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.022



Avaliação e gestão de mudança 

aguda do estado geral usando 

telemedicina em lares de idosos



Uma mudança no estado geral do idoso residente 

é observada.

A enfermeira completa a observação / avaliação da 

condição do idoso residente.



A Enfermeira completa a documentação clínica de 

sua observação / avaliação.

Enfermeira entra em contato com o médico

Avaliação e manejo com uso  de equipamento de 

telemedicina.

https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.022



O tele-apresentador reúne dados clínicos e 

conecta o idoso residente com o médico usando 

equipamentos de telemedicina

Tele-apresentador facilita assistências do 

provedor médico com exame clínico conforme 

instruído pelo médico

O médico conclui a visita e estabelece o plano 

terapêutico.
https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.022





Agência de Pesquisa 

e 

Qualidade em Saúde

Agency for 

Healthcare 

Research 

and Quality 

(AHRQ)

AHRQ Publication No. 16-EHC034-EF 
June 2016 



A Biblioteca Nacional de Medicina adicionou 

o termo Medical Subject Headings (MeSH) 

"Telemedicine", como sinônimo de 

Telehealth para sua lista de termos de 

indexação em 1993. 

Em agosto de 2019, existem mais de 30.281 

artigos e mais de 779 revisões sistemáticas 

que foram atribuídas a telemedicina. 

EVIDÊNCIAS



TELEMONITORAMENTO

Uso de sensores remotos para medir 

sinais vitais como Pressão arterial, 

Frequência cardiaca, Função respiratória, 

peso e nível de glicemia. 

A informação é então enviada via 

internet para a equipe de profissionais 

de saúde. 

Celler et al. BMC Public Health 2014, 14:1270 Page 8 of 16
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1270
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TELEMONITORAMENTO

Celler et al. BMC Public Health 2014, 14:1270 Page 8 of 16
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1270



TELEMONITORAMENTO

Os dados podem ser observados ao vivo 

como parte de um exame remoto, 

armazenados e usados para criar um histórico 

de pacientes, ou alertar profissionais da 

saúde e cuidadores para degradações súbitas 

na condição de um paciente.



EVIDÊNCIA DO TLM EM DOENÇAS 

CRÔNICAS

15% redução em visitas de emergência

20% redução nas admissões hospitalares

14% redução nas admissões eletivas

14% redução  de dias em leito  hospitalar

45% redução nas taxas de mortalidade

UK Government, Department of Health: Whole system demonstrator
programme: headline findings. 2011, [https://www.gov.uk/government/

publications/whole-system-demonstrator-programme-headline-findingsdecember-
2011]



TLM E HOSPITALIZAÇÕES E LEITOS DIA 

Litan RE: Vital Signs Via Broadband: Remote Health Monitoring Transmits
Savings, Enhances Lives. 2008, [http://www.corp.att.com/healthcare/docs/

litan.pdf]



TLM E ADMISSÕES EM ILPI

Litan RE: Vital Signs Via Broadband: Remote Health Monitoring Transmits
Savings, Enhances Lives. 2008, [http://www.corp.att.com/healthcare/docs/

litan.pdf]



PERSPECTIVAS

Muitas aplicações de telemonitoramento

permitem que os pacientes forneçam mais 

dados aos provedores, de maneira mais 

rápida do que poderiam ser obtidos em 

visitas ambulatoriais, ou permitir que os 

pacientes sejam monitorados em ILPis e não 

em hospitais.



PERSPECTIVAS

Novas diretrizes precisarão considerar o 

contexto da assistência, bem como o 

impacto dos serviços de telemonitoramento

sobre o custo e a qualidade dos cuidados.



PERSPECTIVAS

A literatura de pesquisa sobre telemedicina

é vasta e variada, constituída por centenas 

de revisões sistemáticas e milhares de 

estudos de uso em várias condições 

clínicas e funções de cuidados de saúde.  



PERSPECTIVAS

Há evidências suficientes para apoiar a eficácia 

da telemedicina para usos específicos com 

alguns tipos de pacientes, incluindo :

• o Telemonitoramento de pacientes com 

condições crônicas;

• a Comunicação e aconselhamento de 

pacientes com condições crônicas;

• a Psicoterapia como parte da saúde 

comportamental.



Shah MN, Gillespie SM, Wood N, Wasserman EB, Nelson DL, Dozier A, et al. High-intensity telemedicine-enhanced acute 

care for older adults: an innovative healthcare delivery model. J Am Geriatr Soc 2013;61(11):2000-7.

CUIDADOS EM ILPIs

O cuidado de enfermagem é de suma importância. 

É monitorado por um médico, e os resultados são 

analisados por autoridades. No entanto, 

geralmente não há médico presente, e se houver 

alguma questão clínica, o primeiro recurso é a 

transferência do paciente  para um centro médico 

de emergência. O uso regular da telemedicina 

na Ilpi pode reduzir drasticamente as visitas 

em pronto atendimentos. 





Qual é a eficácia clínica do uso 

da telemedicina para facilitar a 

realização de intervenções de 

saúde e consultas nos pacientes 

em instituições de longa 

permanência?



Uma revisão sistemática relatou que, em 79% dos 

casos, a telepodologia foi satisfatória para o 

diagnóstico em uma instituição de longa 

permanência, e a maioria dos clientes (87%) 

preferiu teleconsultas em vez de viagens físicas 

para as clínicas hospitalares. Além disso, a 

telessaúde mostrou-se viável e eficaz para fornecer 

com segurança os serviços de saúde necessários 

aos residentes de instalações de longa permanência 

na área de medicina geral, geriatria, psiquiatria e 

neurologia.

Edirippulige S, Martin-Khan M, Beattie E, Smith AC, Gray LC. A systematic review of telemedicine services 

for residents in long term care facilities. J Telemed Telecare. 2013 Apr 23.



Qual é a relação custo-

eficácia do uso da 

telemedicina para facilitar a 

realização de intervenções de 

saúde e consultas nos 

pacientes em instituições de 

longa permanência?



Uma revisão sistemática incluiu um total de três 

estudos de custos primários e relatou que os 

cuidados de saúde prestados pela telemedicina em 

ILPis eram mais baratos do que pelos métodos 

convencionais. 

Além disso, foi relatado que, à medida que mais 

serviços eram fornecidos por uma determinada 

instalação de telessaúde, o custo por serviços 

diminuía e melhorava ainda mais a viabilidade 

financeira da telemedicina. 



Quais são as 

diretrizes baseadas 

em evidências 

sobre o uso de 

telemedicina para 

ILPis?



A pesquisa bibliográfica para esta 

revisão não encontrou 

diretrizes, diretrizes de melhores 

práticas, manuais ou algoritmos 

de tratamento, com relação ao 

uso de telemedicina em 

instituições de longa 

permanência.

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health

www.cadth.ca





Percepções da Telemedicina para Provedores de 

ILPis para Reduzir Hospitalizações Potencialmente 

Evitáveis

Source: 

Source: Driessen, J. al. “Nursing Home Provider Perceptions of Telemedicine for Reducing Potentially Avoidable Hospitalizations.” JAMDA



Source: 

Source: Driessen, J. al. “Nursing Home Provider Perceptions of Telemedicine for Reducing Potentially Avoidable Hospitalizations.” JAMDA

Percepções da Telemedicina para Provedores de 

ILPis para Reduzir Hospitalizações Potencialmente 

Evitáveis
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Entre os prestadores de ILPis, há um alto gráu de 

confiança no potencial de uma solução da 

telemedicina para hospitalizações potencialmente 

evitáveis.

J Am Med Dir Assoc. 2016 June 1; 17(6): 519–524. 

doi:10.1016/j.jamda.2016.02.004.



Programas de telemedicina em 

lares de idosos podem contribuir 

para a atendimento médico 

oportuno e de alta qualidade, que 

reduz a hospitalização 

desnecessária. 

Conclusões e Implicações

https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.022





Os principais elementos na adoção da telessaúde incluem:

Politicas Públicas

 Investimento em tecnologia

Pesquisa e bases de evidências

Demanda do consumidor

Áreas de foco que promovem a implementação em escala:

Cobertura abrangente pelo SUS e Convênios médicos

Legislação e regulamentação

Novas práticas de gerenciamento

 Integração em Telessaúde, Interoperabilidade, Segurança Cibernética

Conclusões e Implicações



Três residentes de ILPI na Alemanha : Idades : violino – 86 

anos, piano – 92 anos e 

cello – 95 anos.
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