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O TelessaúdeRS é uma estratégia para
qualificação da Atenção Primária à Saúde.
As ações de teleconsultoria, teleducação e
telediagnóstico são voltadas a todos os
profissionais que trabalham na APS
(médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos
de enfermagem, técnicos e auxiliares em
saúde bucal, agentes comunitários de saúde)
e aos demais profissionais dos Núcleos de
Apoio à APS/AB.

!O

objetivo principal em todas estas ações
é qualificar o trabalho das equipes de
atenção primária à saúde, fortalecendo os
atributos da APS: acesso de primeiro
contato, longitudinalidade, coordenação,
integralidade, orientação familiar,
orientação comunitária e competência
cultural.

! Todas

estas atividades são orientadas pelos
princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), pelos atributos da APS e pela melhor
e mais atual evidência científica disponível
adequada à prática da atenção primária.
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Para ampliar e/ou qualificar a possibilidade de
acesso ao TelessaúdeRS o governo federal e
estadual também financiaram a compra de
equipamentos de informática e as condições da
rede de acesso.
Dos 497 municípios, 421 receberam recursos
financeiros para aquisição de equipamentos para
uso do Telessaúde.
Esse investimento foi realizado de forma mais
importante na região metropolitana, também com
recursos internacionais, envolvendo rede ótica,
redes e equipamentos.

!O

governo estadual também repassa
recursos para que o TelessaúdeRS possa
desenvolver as demais atividades
desenvolvidas pelo serviço.

!

Dispositivo de qualificação da clínica na Atenção Primária
no Rio Grande do Sul

Criado para auxiliar os médicos que trabalham na
Atenção Primária à Saúde (APS), 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 diaa-dia na área da saúde gratuitamente, enquanto segunda
opinião formativa.
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.

! Dispositivo

de Educação permanente

O TelessaúdeRS/UFRGS também possui projetos de
tele-educação para profissionais de saúde, já que
acredita na eficácia da tecnologia como aliada na
melhoria e qualificação do Sistema Único de Saúde
(SUS).
A necessidade de qualificação dos profissionais da
APS por meio de ferramentas de Educação
Permanente em Saúde, assim como, a estratégia do
uso de potencial das tecnologias de comunicação e de
transmissão de dados, determinou a iniciativa do
Ministério da Saúde ao criar o Projeto Telessaúde em
Apoio à Atenção Primária.

! Dispositivo

de Regulação Assistencial

! O TelessaúdeRS/UFRGS

também auxilia na
diminuição da fila de encaminhamentos para
especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS)
no RS.

!A

partir de 2013, foram criados protocolos de
encaminhamento de pacientes, iniciando com
Diabetes Mellitus para a especialidade
Endocrinologia. Na fila de encaminhamentos
para a endocrinologia de Porto Alegre houve
uma redução de 40%.

!

Tecnologia em Saúde

! As

tecnologias em saúde têm cada vez mais
tomado corpo na sociedade contemporânea
principalmente nas organizações de saúde, as
quais podem se constituir em espaços ricos para
elaboração de estratégias e enfrentamento das
problemáticas em saúde.

! Nesta

perspectiva as Tecnologias em Saúde se
configuram como tecnologias materiais e
tecnologias imateriais rompendo com a
compreensão reducionista que concebe
tecnologia em saúde apenas como ferramenta
material.

