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Sobre o levantamento

• Realizado com 3.517 profissionais, pela 
ferramenta Survey Monkey

• Entre os dias 21 e 31/01/22

• Dados gerais dos pesquisados:
✓ 58,4% homens
✓ 41,6% mulheres

• Margem de erro de 2 pontos percentuais 
para mais ou para menos
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Dados gerais dos pesquisados

Região 
Norte
0,8%

Região 
Centro-Oeste
4,3%

Região 
Nordeste
4,1%

Região 
Sudeste
82,2%

Região Sul 
8,6%

Base: 3.517 respostas
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Faixa etária

Base: 3.517 respostas

4,1%

13,5%

18,7%

22,9%

25,8%

15%

Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

De 61 a 70 anos

Mais de 70 anos
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Principal área de atuação

Base: 3.517 respostas

63,9%

17%

12,5%

6,6%

Especialidades clínicas

Especialidades cirúrgicas

Ambas

Atividades não clínicas, como gestão, docência etc.
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Locais de trabalho

Base: 3.517 respostas

18,7%

17,7%

19,3%

17,1%

8,8%

11,3%

7,1%

Unidades públicas de saúde

Unidades privadas de saúde

Tanto unidades de saúde públicas quanto
privadas

Apenas consultório

Consultório e Unidades públicas de saúde

Consultório e Unidades privadas de saúde

Todas as anteriores
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1. Por conta da pandemia de Covid-19, passou a 
realizar alguma das modalidades de 
atendimento médico a distância listadas abaixo? 
(múltipla escolha)

Base: 3.072 respostas
32,1%

25,5%

9,7%

4%

6,2%

51%

Teleconsulta

Teleorientação

Telemonitoramento

Teleinterconsulta

Todas as opções acima

Não. Não pratico nenhuma modalidade de
atendimento médico a distância
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2. Estes atendimentos a distância estão sendo 
praticados para quais pacientes?

Base: 1.508 respostas

24,50%

8,50%

42,30%

24,70%

Apenas em pacientes antigos, com outras condições
clínicas não relacionadas à Covid-19

Apenas em pacientes antigos, com suspeita ou
confirmação de Covid-19

Em pacientes novos e antigos, com outras condições
clínicas não relacionadas à Covid-19

Em pacientes novos e antigos, com suspeita ou
confirmação de Covid-19
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3. No exercício da Telemedicina, caracterizaria 
sua atividade como... (múltipla escolha)

Base: 1.412 respostas

67,80%

18,90%

13,50%

5,50%

17,80%

Autônoma, atendo apenas pacientes
particulares

Referenciada por planos de saúde

Cooperada no sistema Unimed

Contratado (empregado) por plano de saúde

Por meio de instituição de assistência médico-
hospitalar
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4. Como seus pacientes têm reagido à 
Telemedicina?

Base: 1.486 respostas

64,30%

34,40%

1,30%

Aceitam e gostam

Aceitam por conta da pandemia, mas não
gostam

Não aceitam
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5. O que pensa sobre a regulamentação 
definitiva da Telemedicina?

Base: 3.072 respostas

25,7%

44,3%

19,5%

10,5%

Acredito que a experiência atual foi suficiente para
termos um regramento definitivo

Acredito que a experiência atual foi válida, mas ainda
é preciso discussão com a classe médica

Acredito que a experiência atual foi muito específica
e não pode ser usada como base para um regramento

definitivo

Acredito que a Telemedicina não deva ser
regulamentada



Realização

Os presidentes da APM, José Luiz Gomes do Amaral, 
e da AMB, César Eduardo Fernandes, estão à 
disposição para esclarecimentos e entrevistas, 
inclusive para gravações com rádios e emissoras de 
televisão. 

Agendamento pelo celular ou WhatsApp com os 
assessores de imprensa:
Chico Damaso (11 99911-8117) 
Andrezza Ferrigno (11 99982-7007)


