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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE- SESACRE

EDITORIAL

Caro(a) Gestor(a),
Externo meu entusiasmo de poder participar dessa primeira edição do Boletim Informativo Telessaúde Acre, cujo objetivo é levar até você e demais profissionais de saúde as informações sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, atividades realizadas pelo Núcleo Telessaúde Acre e informações de interesse para o Sistema Único de Saúde Estadual.
Sinto-me privilegiado, pois em 2015, enquanto Diretor Jurídico da SESACRE tive a oportunidade de
conhecer o Programa Telessaúde Brasil Redes através do Convênio 1723/2008, entendendo a importância do mesmo, contribuindo para a formalização da contratação da equipe e participando do acompanhamento de todo o processo seletivo. Ao assumir a pasta de Secretário Adjunto de Atenção à Saúde, uma das minhas primeiras ações foi visitar o Núcleo para conhecer a estrutura em funcionamento,
reforçando que essa proposta de trazer mais avanço para a saúde e alcançar todos os municípios é
uma prioridade desta gestão.
Estou otimista, na perspectiva de que nessa fase inicial, com a mudança de gestores e a formação das
equipes, se consiga melhor cumprir o papel do estado relacionado à orientação para que as atividades
de saúde realmente se efetivem de modo tripartite, com a otimização de recursos públicos e fortalecendo a Atenção Básica que é a proposta do próprio Programa.
Por fim, espero consolidar a parceria que juntos estamos construindo em busca de um atendimento de
qualidade e integral na Rede do SUS.
Desejo a todos uma excelente gestão!

Visita do Sec. Adjunto de Atenção à Saúde - Ráicri
Barros de Oliveira ao Núcleo de Telessaúde

EQUIPE TELESSAÚDE ACRE

Telessaúde: uso das tecnologias da informação e comunicação
a serviço do SUS
Criado pelo governo federal em
com encaminhamentos de Nesta Edição
2007, o Telessaúde é um programa
que visa melhorar a qualidade do
atendimento na Atenção Primária à
Saúde, atuando como retaguarda
assistencial e educacional através da
utilização de ferramentas da informação e comunicação, garantindo a
promoção da educação permanente
e a interação profissional.
Seu principal objetivo é fornecer
apoio clínico para sanar dúvidas dos
profissionais que atuam na rede
básica aumentando a agilidade dos
atendimentos e reduzindo custos

pacientes para os níveis mais
complexos de assistência.
O Telessaúde potencializa os
processos de educação permanente para profissionais e
trabalhadores do SUS ofertando a Teleconsultoria, Tele-educação e Telediagnóstico. Também disponibiliza a
Segunda Opinião Formativa
(SOF) em uma Biblioteca
Virtual em Saúde - BVS, para
consulta pelos profissionais
de saúde e gestores.

Serviços ofertados pelo
Telessaúde Brasil Redes
Implantação do Telessaúde no Acre
11 municípios do Acre já
estão realizando teleconsultoria
Quem somos?
Qual a nossa missão?
Projetos em execução
Telessaúde nas Redes
Sociais....
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SERVIÇOS OFERTADOS PELO TELESSAÚDE BRASIL REDES

Teleconsultoria
Teleconsultoria: consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de
saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre
procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho, podendo ser de dois
tipos:
a) síncrona - teleconsultoria realizada em tempo real, geralmente por chat, web ou videoconferência; ou
b) assíncrona - teleconsultoria realizada por meio de mensagens off-line;

Teleconsultoria Síncrona

.TELECONSULTORIA
.TELEDIAGNÓSTICO
. TELE-EDUCAÇÃO

Teleconsultoria Assíncrona

Telediagnóstico

Tele-educação

Telediagnóstico: serviço autônomo que utiliza
as tecnologias da informação e comunicação
para realizar serviços de apoio ao diagnóstico.

Tele-educação: conferências, aulas e cursos,
ministrados por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação.

. SEGUNDA
OPINIÃO
FORMATIVA (SOF)

Segunda Opinião Formativa (SOF)
Segunda Opinião Formativa
(SOF): respostas sistematizadas,
construídas com base em revisão
bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel
ordenador da Atenção Básica à
Saúde. São encontradas na Biblioteca Virtual de Saúde - BVS

VO LUM E 1, E DI Ç Ã O 1
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IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE NO ACRE
No TELESSAÚDE BRASIL REDES quem se desloca é a informação
O Programa Telessaúde no Acre tem como objetivo
“Proporcionar a melhoria da
qualidade do atendimento da
Atenção Básica do SUS, utilizando tecnologias capazes de
promover a Tele-educação e a
Teleassistência, criando uma
rede de educação médica em
Atenção Primária continuada
on-line, contribuindo na formulação de estratégias de saúde da
família e implementação da rede
de assistência médica do interior
do estado”.
Dos 22 (vinte e dois) Pontos de
Telessaúde previstos para implantação, ficaram pendentes os
municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão,
devido a dificuldade para deslocamento (acesso fluvial ou por
avião de pequeno porte). A implantação dos Pontos de Telessaúde nos 19 municípios do
Acre ocorreu efetivamente no

“11 MUNICÍPIOS
DO ACRE JÁ ESTÃO
REALIZANDO
TELECONSULTORIA”

20

período de 13/09 a 24/11/2016. Durante a implantação foram cadastrados 750
profissionais de saúde das
diversas categorias.
A utilização dessa tecnologia
trará grandes benefícios para
o Sistema Único de Saúde–
SUS local com a redução de
gastos para deslocamento de
pacientes, redução das filas
de especialidades médicas,
agilidade na tomada de decisão para o encaminhamento
ou condução terapêutica dos
pacientes, integração entre
profissionais de saúde e
educação continuada para
toda a equipe por meio de
teleconsultorias, Web conferência, vídeo conferência,
cursos EAD, palestras e/ou
reuniões on-line, entre outras.
Até o momento, já foram

registradas 36 teleconsultorias, encaminhadas por profissionais de 11
municípios (Rio Branco, Brasiléia,
Epitaciolândia, Capixaba, Porto
Acre, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Plácido de Castro, Tarauacá, Feijó e
Manuel Urbano), demonstrando
que a ferramenta já está sendo utilizada.

Capacitação para implantação do
Telessaúde nos municípios.

Número de teleconsultorias por município com Ponto de Telessaúde implantado.
Acre - (dados até dez/2016)
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Fonte: SMART/TELS/MS

Número de teleconsultorias realizadas por categoria profissional.
Acre - (dados até dez/2016).
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Enfermeiros Odontólogos
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Quem somos?
Somos o Núcleo Técnico Cientifico do Programa Telessaúde Brasil Redes no
estado do Acre, constituído por uma equipe multidisciplinar orientada a planejar, executar, mensurar e avaliar processos de educação em saúde com auxílio de modernas interfaces tecnológicas.
Universidade Federal do Acre -UFAC
Bloco Francisco Mangabeira, Sala 05, Térreo –
Estacionamento G
Campus Universitário - BR 364, Km 04 - Distrito
Industrial - CEP: 69.920-900 - Rio Branco – Acre

Qual a nossa missão?
Contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos na
Atenção Básica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de tecnologias
da informação e comunicação.

Equipe:

Parceria: Universidade Federal do Acre

Mônica de Abreu Morais - Coord. Geral
Márcia Andréa de Abreu Morais - Coord. Adjunta
Caroline Nascimento de Oliveira - Coord. Campo
Dr. Osvaldo Sousa Leal Júnior - Teleconsultor
Dr. Rodrigo Pinheiro Silveira - Telerregulador
Glenda Karen Gomes Costa - Monitora de Campo
Elderson Pimentel da Silva - Monitor de Regulação
Dian Carlos Alves da Rocha - Técnico de TI
Rosemilson de Barros Ribeiro - Técnico de TI
Azenate Herculano Marques Ribeiro - Assist. Administrativo
Kawanny Micaela Nogueira Gomes - Assist. Administrativo

Projetos em execução
“Análise da demanda reprimida para atendimento
especializado em Neurologia, Cardiologia, Ortopedia e
Reumatologia em Rio Branco-AC”
Este projeto está sendo executado pelos acadêmicos de medicina e
colaboradores do Telessaúde Acre com os seguintes objetivos: 1.
Quantificar o tempo de espera entre o encaminhamento emitido na
Atenção Primária e a consulta agendada com o especialista; 2. Avaliar a qualidade do preenchimento dos encaminhamentos por sexo,
idade, zona de residência, raça e nível de escolaridade; 3. Determinar quais são as unidades que emitem mais encaminhamentos para
as especialidades de cardiologia, neurologia, ortopedia e reumatologia; 4. Analisar o perfil do médico solicitante, se possui ou não habilitação em alguma área, se é habilitado em medicina de família e
comunidade, residente em medicina de família e comunidade. ou
possui outro tipo de habilitação. (Ana Carolina Santana, Aline Ferreira e Marcos Masceno)
O projeto Telessaúde na Escola Tele Educa está sendo executado
como piloto em duas escolas públicas através da elaboração de material
educativo sobre temas relevantes
para o público-alvo (estudantes de 12
a 19 anos), com o objetivo de desenvolver um trabalho de promoção da
saúde com educandos, professores e
funcionários e buscar o fortalecimento da comunicação entre escola, equipes de saúde e comunidade. (José
Nino Costa e Edinilda Freitas)

Telessaúde nas Redes Sociais...

