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A pandemia do Coronavírus pegou a todos de surpresa e está trazendo mudanças de 

hábitos importantes à população mundial. A nova maneira de se comportar da sociedade 

após o isolamento social deve conduzir todo o mercado de trabalho a uma mudança jamais 

vista. 

Nós médicos não podemos deixar de ser astutos nessa transição de pensamento. É o fim da 

era tecnológica e o início da nova era digital, também chamada de era complexa. 

É importante lembrar que há algum tempo atrás não havia smartphones, Netflix, 

Whatsapp, plataformas de reuniões online como a Zoom e a Google Meet e muito menos 

inteligência artificial. 

Os médicos que negarem essa realidade, ficarão cada vez mais excluídos do mercado de 

trabalho. Tudo o que você faz hoje que um robô puder fazer, ele o fará nos próximos 10 anos. 

Remetendo a Pandemia da peste Bubônica em 1347, o inconsciente coletivo pós pandemia 

naquela ocasião foi o sentimento de medo e nojo a roedores. Antes da peste, as pessoas na 

idade média toleravam os mesmos roedores em suas camas e quartos. E nós do século XXI 

sentimos esta mesma aversão a roedores sem nem mesmo termos vividos nessa época. 

O que a pandemia do Coronavírus deixará de Inconsciente Coletivo? Não duvide que será a 

aversão a aglomerações! 
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1. O que mudará? 

Durante a Quarentena, percebemos diversas mudanças de hábitos. De acordo com Charles 

Duhigg (livro O poder do Hábito), precisamos de 27 dias para mudar um hábito em definitivo. 

Presenciamos desde idosos aprendendo a usar aplicativos bancários, shows de artistas em 

lives na internet, impressoras 3D produzindo clamps de tubos orotraqueais para manuseio do 

paciente COVID, sem falar nos eventos de educação online que despontaram pelo aplicativo 

Zoom e Google Meet.  

O Conselho Federal de Medicina autorizou a Telemedicina durante a pandemia.  

Médicos começaram a consultar e a avaliar exames pelas plataformas da IG, doutor24 hs, 

Br Home Med dentre outras. Drones entregaram produtos por delivery e as pessoas estão 

consumindo 26 % a mais pelo E-commerce na internet. 

 

 UMA DAS EMPRESA DE TELEMEDICINA 

Será que no pós-pandemia, as pessoas voltarão aos hábitos antigos? Ou elas perceberão 

diversas vantagens em evitar aglomerações e ganhar tempo com as soluções modernas que 

descobriram? 

Sabe-se que existem 1.700 vírus em animais que ainda podem infectar os seres humanos. 

A previsão é que tenhamos ainda 1 pandemia por década e nunca saberemos quando 

ocorrerão! 

O inconsciente coletivo também foi ativado para o medo amigdaliano de adoecer e da 

morte. 

E mesmo com vacinas, estamos sujeitos a vírus mutantes ou a novos vírus, o que torna o 

mundo um lugar muito mais complexo. 

O novo comportamento populacional também chamado de ``novo normal`` é buscar 

velocidade de informação, menos deslocamentos e aglomerações além de mais profundidade 

em suas experiências.  

Tudo isso foi demonstrado recentemente numa exposição com imersão em óculos 3 D 

realizada em São Paulo capital. O evento foi uma exposição virtual sobre as Obras de Leonardo 

da Vinci. 
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No mundo anterior à pandemia, teríamos que visitar diversos museus diferentes para que 

pudéssemos ver todas as obras disponíveis de um pintor ou escultor. Esta exposição trouxe 

todas as obras em um só vídeo com explicações em diversos idiomas em realidade virtual. 

 

No Global Summit of Telemedicine and Digital Health onde estive presente no mês de Abril 

de 2019 na cidade de São Paulo, pude constatar essa mudança futurística da medicina. 

 Foi apresentado desde aulas experimentais na Universidade de Stanford com alunos de 

Medicina sendo ensinados por Inteligência artificial até aulas de anatomia em imersão com 

óculos 3D.  

 

  

AULAS EM IMERSÃO 3D USANDO ÓCULOS VIRTUAL 

Foi demonstrado também a transmissão pela internet de cirurgias realizadas na Ásia com 

Google Glass (Óculos virtuais do Google) na qual o cirurgião operava e filmava a cirurgia 

enquanto o grupo de cirurgiões americanos aprendiam a distância. 

Uma das aulas expôs os Quiosques de Telemedicina posicionados nos Shoppings da 

Califórnia e China onde as pessoas poderiam através do uso de cartão de crédito, acessar o 

telemédico para uma consulta de Dermatologia, Pediatria e Clínica Médica.  

As receitas são enviadas diretamente ao email dos pacientes com assinatura digital 

eletrônica e às redes de farmácias locais. 

Foram lançados robôs que passam a visita nos pacientes internados.O Hospital Albert 

Einstein já inaugurou essa tecnologia. 

Um dos destaques do Globall Summit foi a empresa que cria em qualquer superfície o 

avatar do médico para sejam minimizados os efeitos da tecnologia na relação médico paciente. 

 

AVATAR MÉDICO E ROBÔ DE TELEVISITA 
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Durante a pandemia, start-ups criaram robôs com IA (inteligência artificial) a exemplo do 

enfermeiro virtual Pedro do site www.coronabr.com.br que faz a anamnese virtual e define se 

há suspeita de doença por Covid-19, além de orientar a realização de exames e internamento 

de acordo com os protocolos. 

Há centenas de start-ups americanas, chinesas, israelenses e até brasileiras oferecendo IA, 

Teleconsultas e devices (tytocare™) como câmeras para dermatoteleconsultas, aparelhos que 

examinam o ouvido, a garganta e que aferem a temperatura. 

 

DEVICES DA TYTOCARE PARA EXAMES CLÍNICOS 

 

2. Novos Hábitos 

Até quando as pessoas de deslocarão em grandes centros para um consultório médico ao 

invés de acessar uma informação por IA ou telemedicina? Imagine que você mora distante do 

hospital mais próximo, no outro dia você terá muito trabalho a fazer e seu filho está com febre 

e dor de garganta. São 01:00 da madrugada. Existem aplicativos para consulta por IA e  

plantões de teleconsultas. No mundo pós pandemia, você optaria por dirigir 40 min até o 

hospital mais próximo ou acessaria a tecnologia que despontou e ficou acessível a todos? 

Aprendemos a operar em aplicativos de reuniões e eles ficarão cada vez mais populares. 

Existem nesse momento empresas decidindo demitir parte de seus funcionários mais 

improdutivos, outras decidindo que a maioria dos seus empregados continuarão em home 
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office porque na pandemia perceberam que os custos foram reduzidos e que eles continuaram 

produtivos.  

As Grandes Universidades americanas seguiram suas aulas online. As escolas de todo país 

criaram plataformas online de educação para as crianças. 

Será que na realidade do novo normal, os congressos ainda existirão? ou perceberão que 

todos podem acessar as aulas numa plataforma online com redução brutal dos custos? 

Aprender não requer presença física e a internet está cada vez mais provando isso. Será 

que as pessoas irão aceitar se aglomerar em eventos dentro de salas lotadas? 

Com o isolamento mundial da quarentena, aconteceu o que o jornal El País chamou de 

aceleração de futuro. 

As pessoas começaram a usar tecnologias que só estariam prontas a utilizarem daqui mais 

uns 10 anos. Avançamos no futuro e depois que se conhece as vantagens de não se aglomerar 

somado ao medo de fazê-lo, temos a fórmula pronta para mudança. 

A maioria da população entendeu que não precisa dominar a tecnologia mas começar a 

usá-la a seu favor.  A sociedade está enterrando a gambiarra digital, soluções parcialmente 

digitais para seu modelo de negócio.  

Na medicina, os médicos deverão oferecer teleconsultas e participarão cada vez mais de 

eventos com educação online. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e a Sociedade 

Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica (SBNped) particularmente já vem estimulando a 

atualização científica de seus sócios pelas plataformas virtuais com publicações como esta, 

com os Neuro Webinars e o seu canal de vídeos. 

A maioria dos grandes serviços de Neurocirurgia mundial tem publicados suas experiências 

em vídeos nas redes sociais e sites. Essa revolução já acontece e o mundo pandêmico está 

consolidando esse formato. 

 

3. Consultório do futuro 

Os médicos entenderam que não vendem consultas ou cirurgias, vendemos qualidade de 

vida e saúde.  

A nova realidade não será mais se aglomerar em uma sala de recepção lotada, aguardando 

uma hora para ser consultado tomando café feito pela secretária. 

Os consultórios com ordem de chegada devem naturalmente acabar, a hora agendada é 

bem mais inserida no conceito ``novo normal``. As consultas domiciliares devem crescer 

alimentando o que alguns chamam de `` um retorno ao passado``.  

O consultório do futuro oferece hora agendada, zero de espera, teleconsultas e 

agendamento online de seu horário com o médico. 

Pensando de forma mais tecnológica ainda, o médico será avatarizado pelos novos 

aplicativos e conversará com o paciente em casa. Esse avatar será em 2 formatos: em tempo 

real com o médico do outro lado da teleconsulta ou Inteligência artificial (robô) com toda a 

plataforma de Neurologia e Neurocirurgia em formato de anamneses , perguntas e respostas. 
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O novo normal do consultório não apregoam mais uso da secretária , o tablet poderá 

subtituí-la. Sabe qual a profissão que mais está sendo substituída por robôs? A atendente de 

telemarketing. A secretária faz um papel completamente exercido por IA. 

Os consultórios médicos se transformarão em locais duplos (virtuais e físicos) onde os 

pacientes procurarão informações e pagarão por prevenção de saúde, dúvidas e tratamento 

de suas doenças.  

Aproximadamente 72 % das pessoas aceitam consultas por videoconferência, 84% 

permitem que seus dados sejam compartilhados se for pelo bem do avanço da medicina. O Big 

data é uma realidade. O projeto do futuro inclui salas amplas, cores fortes, ventilados, com luz 

natural: um lugar privativo e sem a presença humana no primeiro contato. Nesse ambiente, os 

pacientes precisam ter acesso a vídeos educativos e opções para se comunicarem com seu 

médico de forma não presencial. 

A tecnologia de impressão 3 D fará parte das clínicas na elaboração das próteses como 

braços mecânicos, coletes e colares cervicais.   

A inteligência artificial cuidará do agendamento online e das informações que o paciente 

receberá sobre sua doença no aplicativo da clínica. 

 

 

PROJETO CONSULTÓRIO MÉDICO COM SECRETÁRIA TABLET 

 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA ROBOTIZADA 
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4.O novo Profissional 

Infelizmente os empregos mudarão. É uma constatação!  

Os médicos ficarão restritos para as atividades que os robôs não conseguem realizar. O 

toque humano no atendimento direto ao seu paciente e as cirurgias emergenciais ou eletivas. 

Em relação às cirurgias eletivas já está acontecendo um movimento interessante. O 

Hospital Moinhos do vento em Porto Alegre realizou a primeira cirurgia robótica urológica à 

distância pelo cirurgião robótico Dr. Monish Aron, Professor da Universidade da Califórnia do 

sul. (www.conceptmed.com.br tem o  vídeo acima ). 

As empresas estão criando soluções para desospitalização de pacientes crônicos através da 

assistência a idosos doentes em casa.  

As soluções foram criadas com Telerobôs e aplicativos de condutas médicas por Inteligência 

Artificial. 

 

 

TELEROBÔS PARA HOMECARE E VISITA MÉDICA 

 

 

A crise que vivemos não deve ser enfrentada cortando-se custos, pelo contrário, são 

necessários investimentos em tecnologias novas para que se possa abarcar as oportunidades 

do novo mundo e se adaptar ao novo normal. Precisamos continuar oferecendo qualidade de 

vida e saúde. Aglomerar pessoas é contradizer tudo que a pandemia ensinou. 

 

 

PAPER PUBLICADO NO JAMA 2018 
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4. O novo Ambiente de Trabalho 

 

ESTAÇÃO DE TELEMEDICINA 

Não afirmamos que o modelo online é o ideal mas que é a realidade! Os profissionais que 

abraçarem as novidades e as plataformas digitais de ensino e encontros por videocalls são os 

que irão melhor sobreviver. 

Os japoneses têm um símbolo para palavra crise que chama de Wei-Ji. Wei significa risco, 

perigo, caos enquanto ji significa oportunidade, momento de mudança.  

As Crises vêm para alinhar algo que está desalinhado. Independente do erro humano que 

levou a esta crise, é preciso ajustar a mensagem que o universo e o planeta está enviando: É o 

fim das aglomerações, não se tolerará mais esta mentalidade. 

Na medida que os robôs vão assumindo algumas de nossas funções, o que impediria um 

grande hospital liderar um movimento na qual diversas cirurgias operadas por rôbos sejam 

realizadas utilizando-se apenas um cirurgião robótico? 

No congresso da Academia Brasileira de Neurocirugia de 2018, foi demonstrado pelo 

serviço de Cleveland  o robô Rosa performando cirurgias por laser para tratar epilepsia. 

 

 

ROBÔ ROSA NEUROCIRÚRGICO 



9 
 

Os profissionais do mundo pós pandemia  precisam  acreditar na teoria Darwiniana 

adaptada: O mais rápido nas mudanças sobreviverá, não o mais forte, nem o mais experiente e 

sim o mais adaptável. É imprescindível não negar as mudanças para não ficar de fora delas. 

Lembrem-se de um fato recente na história com o surgimento do Uber. Até agora os taxistas 

mais resistentes estão perdendo clientes sem entender o porquê. 

 

Conclusão 

É importante não ficar à margem da revolução digital na era complexa e para isso, é 

necessário se comportar  diferente dos taxistas, das locadoras  blockbusteres, dos donos de 

lojas físicas ,dos defensores do disco de vinil, dos donos de hotéis que não virão o airbnb 

surgir, dos proprietários de restaurantes que não se inseriram no sistema delivery. 

 Não sejamos os Médicos que resistiram até a tecnologia nos engolir. Precisamos imergir no 

novo mundo e respeitar a mudança de hábitos das pessoas mantendo a oferta de nossos 

serviços de uma nova maneira, usando o mundo digital a nosso favor. Somos humanos e essa 

característica nenhuma máquina removerá. 

 

Livro Os Segredos Para Enriquecer  

*Disponível na Amazon kindle e direto com o autor na forma física. Caso deseje uma cópia 

autografada, entrar em contato pelo telefone 69 98111-0134 ou email 

claudioh.cruz@bol.com.br 
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