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Introdução: Trata-se de resumo expandido que tem como tema o uso da
telemedicina, em seus aspectos éticos e legais, especialmente durante o período
de ocorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19. Objetivo: O objetivo deste
breve texto é refletir a respeito da ética médica e da legislação atual em relação
ao uso da telemedicina, considerando a ocorrência da Covid-19. Método: O
método utilizado, foi o qualitativo, com pesquisa bibliográfica e legislativa, ocorrida
no período de março à julho de 2021. Resultados:

Como principais resultados

verifica-se em relação à legislação quanto à telemedicina no Brasil, que tal é
insuficiente, eis que apesar da existência antiga de tal prática, até a ocorrência da
Covid-19, a legislação existente, não mostrava-se adequada para sua
regulamentação. Com a ocorrência da pandemia, foi promulgada uma legislação
emergencial, a Lei 13989/2020, que autorizou o uso da telemedicina, enquanto
durasse a situação pandêmica. No entanto, esta legislação, embora importante
para o atual momento, ainda não dá conta da necessidade de regulamentação,
existente em relação ao uso da telemedicina. Quanto a ética médica na
telemedicina, verifica-se que a pandemia da Covid-19, trouxe novos desafios, entre
eles encontra-se a questão da nova relação entre médico e paciente, a
confidencialidade e o tratamento de dados dos pacientes, bem como da
responsabilidade do médico. Conclusão: Conclui-se por meio deste estudo que a
Covid-19 trouxe diversas transformações no que se refere à ética médica, além de
demonstrar a necessidade de regulamentação do uso da telemedicina no Brasil, eis
que tal prática mostrou-se extremamente relevante e tende a manter seu uso,
mesmo no período posterior a pandemia.
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