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A SOLUÇÃO DE TELEMEDICINA NO INSN-SAN BORJA

O Instituto Nacional de Saúde Infantil de San Borja (INSN-SB) tem grande 
importância no fornecimento de serviços de saúde pública do Peru, pois 
atende casos pediátricos complexos, malformações congênitas, anomalias 
do coração, tumores cerebrais, problemas neurológicos, pacientes com 
queimaduras extensas, crianças com leucemia e outros transtornos 
hematológicos, bem como síndromes ou doenças incomuns.

Em outubro de 2019, o INSN-SB celebrou a teleconsulta número 2.000 
do serviço de telessaúde, projeto que permitiu que o atendimento médico 
especializado chegasse a pacientes pediátricos das 25 regiões do país por 
meio de uma inovadora plataforma tecnológica vanguardista e necessária.
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A saúde pediátrica no Peru

No país, a população infantil que precisa de atendimento 
médico especializado representa pouco mais de 30% da 
população total, cerca de nove milhões e meio de crianças. A 
quantidade de especialistas destinada a atender essas crianças 
apresenta uma grande disparidade no país, não só pelo déficit 
de quantidade, mas também porque a maioria deles encontra-
se em Lima, a capital do país, motivo pelo qual esse tipo de 
atendimento não é facilmente acessível para os habitantes das 
zonas distantes da capital.

Nesse contexto, a interação com os centros especializados 
apresentava grandes desafios: se um paciente com doença 
grave precisava de atendimento especializado de emergência, 
com frequência era encaminhado diretamente ao INSN-SB, 
às vezes sem aviso prévio e, por isso, em muitas ocasiões, 
viajava em condições inadequadas para os cuidados que sua 
doença exigia, podendo até chegar em situação de emergência. 
Também havia casos de referências e deslocamentos 
desnecessários, ou com possibilidade de serem tratados no 
lugar de origem com ajuda dos especialistas.

Além disso, ao deslocar seus filhos, os pais precisavam 
se ausentar do trabalho, o que resultava em dificuldades 
profissionais e até mesmo em perda de emprego. Com 
frequência, tudo isso resultava em uma situação econômica 
familiar que podia aumentar ainda mais o risco de saúde do 
paciente.

Essa situação exigia a redução do tempo de espera e a 
habilitação do deslocamento do paciente em condições 
adequadas. Mas, primeiro, exigia diminuir os custos 
desnecessários com viagens, dias de estadia, hospitalização, 
duplicação de estudos, medidas paliativas e muito mais, que 
equivaliam a um gasto médio de aproximadamente 40 mil sóis 
para o governo peruano por caso.
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Evolução digital no atendimento 
pediátrico especializado

Em sua busca para enfrentar esses desafios, o Instituto 
encontrou a resposta definitiva na tecnologia associada à 
medicina. Em setembro de 2015, o INSN-SB deu um passo 
à frente na direção da transformação digital dos serviços 
de saúde pública do Peru. Nesse ano, desenvolveu a rede 
de telessaúde (Telesalud) e se estabeleceu como Consultor 
Nacional em Cirurgia Pediátrica, Transplante e outras 
especialidades pediátricas de alta complexidade.

Através da unidade de docência e pesquisa liderada pelo Dr. 
Justo Padilla, desenvolveu recursos digitais de telemedicina 
no fornecimento dos seus serviços de saúde, dentre os quais 
se destacam a telecapacitação, a telegestão e a teleconsulta.

A telecapacitação permite a formação de profissionais 
de saúde de todo o país pela Internet e em tempo real. Ela 
abrange a atualização, a educação e o treinamento dos 
profissionais de saúde, bem como da população em geral.

A telegestão engloba a coordenação dos serviços de 
saúde com integração de processos, documentação e 
automatização, garantindo que todos os centros de saúde 
tenham acesso aos recursos médicos disponíveis.

A teleconsulta permite que um hospital ou centro de saúde 
de uma província (inclusive de Lima) se comunique com o 
INSN-SB e solicite o atendimento médico de um especialista. 
Envie as informações necessárias e agende uma consulta com 
o médico para realizar a teleconsulta. Essa opção permite a 
otimização dos casos de referência e contrarreferência com 
internação, bem como o manejo junto com internação sem 
deslocamento ou o manejo conjunto de paciente ambulatório. 
Graças a isso, conseguiu-se que aproximadamente 80% 
dos encaminhados anteriormente tivessem atendimento em 
suas cidades de origem com o apoio da teleconsulta, sem a 
necessidade de deslocar-se até Lima.
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Dessa forma, os médicos utilizam uma solução tecnológica 
fornecida pela Cisco em conjunto com seu ecossistema de parceiros, 
que inclui ferramentas como Webex (para videoconferências), 
telepresença com vídeo de alta definição, bem como o software 
Carenation de gestão telemédica. Assim, uma enfermeira do hospital 
de origem pode realizar uma série de funcionalidades, dentre as 
quais estão conectar equipamentos à rede (como estetoscópios, 
otoscópios, eletrocardiógrafos e outros) para enviar informações 
do paciente, como sinais vitais, além de integrar o histórico 
clínico e imagens em tempo real e coordenar uma teleconsulta 
com o especialista adequado.

Todo esse material é registrado de maneira automática em um 
arquivo; por isso, o médico não precisa criar documentações 
adicionais. Por outro lado, ele pode ditar seus comentários e 
notas através do reconhecimento de voz, e eles são registrados 
automaticamente, prontos para sua verificação, deixando registros 
seguros e invioláveis da prática médica.

O impulso tecnológico
Um objetivo tão grande quanto o do INSN-SB exige soluções 
tecnológicas de grandes capacidades. A seguir são detalhados os 
componentes da solução de telemedicina Cisco que obtiveram essa 
inovação de alto impacto com especial suporte da Nexus, um dos 
principais distribuidores da Cisco no Peru.

Sala de telessaúde
Cisco TelePresence e Webex Room
Uma experiência profissional de colaboração visual

Em uma consulta de atendimento pediátrico especializado, a 
observação dos pacientes, os gestos e a interação direta com os pais 
da criança são de grande ajuda para os médicos, já que isso lhes 
permite analisar aspectos adicionais aos seus sinais vitais, como a 
respiração, o tom da pele ou a forma de falar, entre outros. Por isso, é 
muito importante que cada teleconsulta tenha a melhor qualidade de 
recepção e transmissão, tanto de áudio quanto de vídeo.

Com o Cisco TelePresence, o Instituto pode ter certeza de que 
o atendimento à distância será realizado com imagem e som de 
excelente definição e qualidade, em qualquer espaço, já que é 
possível transformar qualquer lugar em um local de colaboração 
por vídeo. Além disso, ele foi projetado para qualquer projeto de 
integração HD padrão, independentemente de a consulta ou reunião 
ser feita em um escritório, hospital ou centro de saúde.
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Emergência
Cisco TelePresence e Webex Room Kit
Colaboração com vários propósitos e de alto nível

Quando o tempo é o recurso mais valioso, é melhor ter certeza de 
que os médicos dispõem de todas as informações de que precisam 
para tomar a melhor decisão, mesmo se estiverem a quilômetros de 
distância.

Com o Cisco TelePresence, os especialistas do Instituto fazem com 
que cada segundo conte, graças à observação detalhada de partes 
específicas em máxima definição. Além disso, os equipamentos 
modulares de telepresença são tão fáceis de instalar quanto uma 
TV e permitem uma implementação em grande escala, razão pela 
qual conseguem transformar rápida e facilmente qualquer espaço de 
trabalho em uma sala de equipamentos habilitada para telepresença 
e teleconsulta, com um throughput de alta definição de 1080p em um 
design simples e intuitivo.

Além disso, a telepresença cria uma experiência imersiva e pessoal 
através da rede com uma poderosa combinação de tecnologias 
e inovações de design, permitindo que os profissionais da saúde 
colaborem como se estivessem na mesma sala.
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Cardiologia
Cisco TelePresence e Webex Room Kit Mini
Integrado para pequenos espaços de trabalho

A telepresença está se transformando em uma ferramenta 
fundamental para satisfazer a necessidade atual dos cidadãos de 
receber atendimento médico especializado. Entretanto, nem todos 
os centros de saúde dispõem de um espaço amplo para adotar essa 
tecnologia. Um exemplo disso é o departamento de Cardiologia do 
INSN-SB.

É por isso que o instituto adotou o Cisco TelePresence Quick Set, 
a unidade tudo em um projetada para habilitar a capacidade de 
vídeo em pequenos espaços de colaboração. Adicionalmente, ela 
está equipada com gravação em nuvem para o Cisco Webex com o 
objetivo de obter uma implantação ainda mais rápida e econômica. 
Por outro lado, ela combina câmera e codec em um dispositivo 
único e compacto que é montado sobre sua tela plana padrão e 
se conecta através de um discreto sistema de cabo único com 
alimentação elétrica através de Ethernet (PoE).

Além disso, para garantir a qualidade da observação médica em 
cada teleconsulta, o vídeo de alta definição tem uma resolução de 
1080p30 e apresenta um campo de visão de grande ângulo, líder no 
setor, que proporciona a melhor visão geral, até mesmo em espaços 
pequenos.

Com frequência, a colaboração entre especialistas é exigida para 
obter um diagnóstico difícil ou encontrar o tratamento adequado 
para um caso médico delicado. Para facilitar isso, a compatibilidade 
com Cisco Intelligent Proximity permite o uso de dispositivos iOS 
e Android. Assim, é possível controlar a unidade sem fio e receber 
conteúdo compartilhado para enriquecer a colaboração (o que 
também pode ser feito em um notebook, um PC, um tablet ou um 
smartphone).
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Unidades móveis
Cisco TelePresence Móvel e Webex Teams
Tecnologia para consultas médicas à distância

Em algumas ocasiões, uma doença pode dificultar o translado de um 
paciente até uma sala de teleconsulta. Em outras, é possível que não 
haja salas desocupadas quando houver uma teleconsulta urgente. 
Para garantir a disponibilidade desse serviço a qualquer momento e 
em qualquer lugar, o INSN-SB conta com várias unidades móveis do 
Cisco TelePresence e outros equipamentos de alta mobilidade como 
tablets que, junto com o Webex, permitem uma comunicação tão 
segura quanto eficaz, com áudio e vídeo de alta qualidade entre os 
profissionais da saúde, bem como seus pacientes ou colegas, com 
mobilidade e em diversos contextos.

Além disso, ele suporta a transmissão em tempo real de dispositivos 
médicos periféricos que podem se conectar a entradas padrão 
de áudio e vídeo disponíveis no sistema. Para utilizá-los de forma 
correta e aproveitar cada teleconsulta ao máximo, é necessário 
que essas unidades sejam utilizadas sempre em companhia de 
equipe médica ou de enfermagem credenciada, inclusive se não for 
especialista.

Gestão integral, documentação a integração

A solução de telemedicina Cisco inclui também o software de gestão 
telemédica Carenation, desenvolvido especialmente para atender 
às necessidades de automatização, gestão, documentação de 
apoio e integração dos projetos de telemedicina em escala. Para 
desenvolvê-lo, os engenheiros da Cisco trabalharam em conjunto 
com médicos especialistas, profissionais da saúde, fornecedores 
de outros softwares utilizados na área de saúde e fornecedores de 
equipamento médico.

Essa ferramenta se adapta ao processo e ao fluxo de trabalho de 
cada entidade, bem como às exigências médicas específicas e 
se integra às outras ferramentas de uso regular na saúde como 
os sistema de registro clínico, de imagens, de laboratório, de 
informação e gestão hospitalar.

Além disso, ele inclui reconhecimento de voz, controle da 
telepresença e outras funcionalidades de alta produtividade para os 
médicos e profissionais de saúde em um ambiente seguro de ponta 
a ponta.
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No começo:

• O projeto atendia cinco regiões 
do país

• Oferecia uma média de uma 
teleconsulta a cada dois dias

Atualmente:

• Atende as 25 regiões do Peru

• Aumentou o número de 
teleconsultas: hoje oferece até 
oito por dia

Além disso, ajuda a 
atender:

• Outros requisitos diários de 
manejo conjunto de pacientes 
que se mantêm em seus 
lugares de origem sem serem 
deslocados

• Muitos requisitos de 
portfólio de serviços, como 
telecapacitações ou telegestão. 
Assim, ajuda os centros de 
saúde mais remotos a obter 
remédios, equipamentos, 
outros recursos ou suporte 
administrativo

Para valorizar o impacto 
que essa iniciativa vem 
tendo, é importante 
considerar o crescimento 
e aceitação que ela teve 
em apenas três anos de 
existência:

O VALOR DA DIGITALIZAÇÃO
Atualmente, a rede de telessaúde do INSN-SB encontra-
se em sua segunda fase de implementação de um total de 
três, que abrangem desde a validação de conceito inicial 
até a escala nacional do projeto.

Fase 1 Fundação
Fase 2A Consolidação e integração
Fase 2B Rede integrada de serviços de saúde
Fase 3 Cobertura nacional
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CONCLUSÃO
ACESSO OPORTUNO E IGUALITÁRIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E EFICIÊNCIA NO USO DE 
RECURSOS

Anteriormente, quase todos os pacientes que precisavam de atendimento especializado eram 
enviados ao INSN-SB através do mecanismo de referência e contrarreferência. Porém, alguns 
recorriam diretamente a seus próprios meios.

Hoje, as teleconsultas ajudam os médicos a avaliar os pacientes em seus locais de origem e, assim, só 
precisam deslocar até Lima os pacientes que realmente precisam.

Graças a isso, o governo teve uma economia de aproximadamente 33 mil sóis por paciente atendido 
que não precisou de translado, 25.355 sóis por paciente referido deslocado e 4.700 sóis por 
atendimento ambulatorial, somando um total de 41.438.826 milhões de sóis até outubro de 2019 (o 
equivalente a 12,3 milhões de dólares norteamericanos). Assim, o governo pode materializar mais um 
dos benefícios mais claros da transformação digital: a otimização no uso dos recursos econômicos.

Dessa forma, pode aproveitar ao máximo o orçamento para os serviços públicos de pediatria 
especializada e destinar uma quantia maior a outras necessidades urgentes e iniciativas de interesse 
social, o que ajuda a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Saiba mais sobre nossas soluções de colaboração e telepresença aqui.

www.cisco.com.mx/educacion
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