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}  A iniciativa de criar o 0800 foi desenvolvida 
pelo projeto da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS, TelessaúdeRS/UFRGS 
em parceria com Ministério da Saúde e 
Secretaria Estadual da Saúde do RS. 

http://www.ufrgs.br/telessauders/
nossos-servicos/0800-644-6543 



}  Por meio das teleconsultorias, via canal 0800, 
médicos da APS em todo o Brasil e 
enfermeiros do RS podem esclarecer dúvidas 
sobre diagnóstico, casos clínicos e 
procedimentos do dia-a-dia na área da saúde 
gratuitamente, enquanto segunda opinião 
formativa.  

 
}  A Segunda Opinião Formativa é uma 

teleconsultoria assíncrona que trata sobre um 
assunto importante e replicável em outros 
contextos e lugares. Assim, ela é publicada 
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para 
consulta por todos.  



}  O TelessaúdeRs esclarece dúvidas relativas à:  
}  diagnóstico e manejo clínico dos pacientes 

para os médicos; 
}  à área assistencial, desde os ciclos de vida, 

quanto a patologias e agravos; 
}  orienta quanto à área gerencial, como 

processos de trabalho;  
}  orienta utilitários e sistemas de informação 

do governo ligados à prática de enfermagem, 
gerando um atendimento mais qualificado e 
ágil nas Unidades de Saúde. 



}  As teleconsultorias são respondidas por um 
time de médicos de diferentes especialidades 
e enfermeiros de excelente desempenho 
clínico, com experiência em Atenção Primária 
à Saúde. Esse time conta com apoio 
constante de um grupo de teleconsultores de 
outras profissões da área da saúde 
vinculados ao TelessaúdeRS/UFRGS. 



SUPORTE ASSISTENCIAL AOS PROFISSIONAIS COM UM ATENDIMENTO 
ÁGIL, GRATUITO E IMEDIATO 
 
Para médicos de APS/AB de todo Brasil e enfermeiros da APS/AB do Rio 
Grande do Sul 
                                                                                                                                     
Aplicativos Gratuitos para Médicos e Outros Profissionais da APS  
 
 

















}  Protocolo de Cirurgia Torácica 
 

Protocolo de Endocrinologia 
Material de Apoio de Endocrinologia 

 
Protocolo de Estomatologia  
Mat Estomatologia 

 
Protocolo de Ginecologia 

 
Protocolo de Nefrologia 

Material de Apoio de Nefrologia 
 

 



}  Protocolo de Neurocirurgia erial de Apoio de 
 
}  Protocolo de Neurologia 

 
}  Protocolo de Pneumologia  

Material de Apoio Pneumologia  
 

}  Protocolo de Reumatologia  
 

}  Protocolo de Urologia 


