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Atenção básica vê 'terceira onda' de doentes atingindo o sistema de saúde
Além da Covid-19 e da falta de EPIs, fim do acompanhamento de casos crônicos trará sobrecarga

Folha de São Paulo, 26 de abril de 2020
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Histórico

• 8 de maio de 2019: início da cooperação com o 
Núcleo Telessaúde de SESAB

• Junho de 2019: criação da comissão de doenças 
raras do HUPES/UFBA

• Outubro de 2019: simpósio de doenças raras da 
cooperação FMB/UFBA-SESAB

Ailton Melo



Portaria nº 1.237, de 6 de junho de 
2019, do Ministério da Saúde

“Habilita o Hospital Universitário Professor
Edgard Santos como Serviço de Referência
em Doenças Raras e estabelece recurso do
Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde da Atenção de Média e
Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - Grupo de Atenção de Média e
Alta Complexidade - MAC, a serem
disponibilizados por meio do Fundo de
Ações Estratégicas e Compensação - FAEC
do Estado da Bahia”.



• Criar um grupo de especialistas  em todo o Estado

• Trabalhar em cooperação com os agentes comunitários de 
saúde 

• Profissionais da AB e médicos especialistas organizados na 
definição de estratégias

• Produção de podcasts e videoconferências

Definições do Simpósio



• Fevereiro de 2020

• União dos docentes da FMB UFBA na 
cooperação com o Núcleo de 
Telessaúde da SESAB

• Atendimento de pacientes crônicos: 
força tarefa para enfrentamento da 
pandemia da COVID-19

• Cadastramento dos médicos 
especialistas e estomatologistas para o 
atendimento através do telessaúde

A FMB no enfrentamento a COVID-19

• Fluxograma de atendimento: 
1-Contato do profissional da UBS com 
a telessaúde
2-Telerregulação para especialista 
3-Resposta do especialista por 
whatsapp ou por escrito
4-Marcação de consulta virtual s/n 
5-Relatório de atendimento
• Lista das especialidades 

disponíveis



• Criar um grupo de especialistas  em todo o Estado para 
realizar apoio clínico aos profissionais da AB

• Trabalhar em cooperação com os agentes comunitários de 
saúde 

• Profissionais da AB e médicos especialistas articulados e 
organizados na definição de estratégias

• Produção de podcasts e videoconferências

Como podemos contribuir para o SUS avançar?



EDUCAÇAO PERMANENTE

Teleconsultoria especializada em Saúde

Louriane Cavalcante



• Aprendizagem  constante qualificação do indivíduo

• Sempre há algo a ser aprendido

• Atualização/Qualificação (apoio clínico, diagnostico e de 
processo de trabalho)

Educação Permanente: Objetivos



• Profissionais de saúde da UBS

• Médicos residentes do programa de saúde da família e 
comunidade – C-HUPES

• Médicos especialistas, professores da FMB-UBA

• Médicos residentes de especialidades – C-HUPES

• Graduandos UFBA

Educação Permanente: Participantes



• Resposta à teleconsultoria por médico especialista, baseado em 

evidências científicas

• Possibilidade de discussão por webconferência, inclusive na 

presença do paciente 

• Disponibilidade de banco de dados para consulta com respostas 

às teleconsultorias previamente realizadas

Educação Permanente: Método



• Criação de fluxos voltados para UBS, para orientar na condução 

de patologias detectadas como mais significativas

• Webconferências para atualização e discussão de temas mais 

relevantes

• Videoaula direcionadas para propedêutica médica

• Podcasts

Educação Permanente: Método



• Apoio para a qualificação constante dos profissionais que 

atuam na UBS;

• Melhores estratégias de condução de pacientes, 

promovendo mudanças positivas nos indicadores de saúde;

• Aproximação produtiva entre a academia, profissionais da 

atenção básica e comunidade.

Educação Permanente: UBS + Universidade



Como a Pós-Graduação pode contribuir para o 
Projeto de teleconsultoria especializada ?

Extensão: 
Atendimento de 
pacientes com 

doenças crônicas

Pesquisa com 
a Graduação, 

Pós-
graduação 

Ensino: 
Graduação e 

Pós-
Graduação

Liliane Lins-Kusterer



• PPgMS 02 de dezembro de 1971
• Departamento de Medicina Interna e Apoio Diagnóstico
• 2006 passou a formar todas as áreas de saúde
• Até 2019, 799 Mestres e 319 Doutores

Apoio do Programa de Pós-Graduação em Medicina 
e Saúde 



• Pesquisadores envolvidos na produção de conhecimento e 
fortalecimento do serviço

• Linha de pesquisa sobre Educação Médica e Educação em 
Saúde

• Apoio na submissão de projetos em agências de fomento
• Apoio com recursos humanos, infraestrutura e espaço físico

A atuação da Pós-Graduação na teleconsultoria
especializada 



Pesquisa ação

A atuação da Pós-Graduação na teleconsultoria
especializada 

Agir: implantar 
melhoria planejada

Monitorar e descrever 
os efeitos da ação

Avaliar os 
resultados da ação

Planejar uma 
melhora da prática

Ação

Investigação

David Tripp 2005



Sequencia da ação Prática Investigação

Planejamento De uma mudança 
na prática

Da avaliação de resultados

Implementação Da mudança na 
prática

Da produção de dados

Avaliação Da mudança da prática 
E do processo de investigação

Ciclo de Pesquisa ação

Metodologias: qualitativas e quantitativas
Compartilhando experiências

David Tripp 2005



Avaliações

Avaliação dos resultados de teleconsultoria

Avaliação do grau de satisfação dos usuários

Avaliação da resolutividade do serviço

Avaliação de custo benefício

Avaliação de qualidade de vida

Avaliação dos processos de trabalho da teleconsultoria

Desenvolvimento de indicadores de saúde

Avaliações que podem geram produtos de 
pesquisa 

Metodologias: quantitativas








