
equipamentos de proteção individual (EPI), redu-
ção da circulação de pessoas a fim de evitar aglo-
merações e aumento do contágio. (1,2)

 Com a priorização dos atendimentos às pes-
soas com sintomas gripais, houve um inevitável 
recuo no acompanhamento de algumas condições 
sensíveis à APS. Tentando se antecipar à chamada 
terceira onda de eventos que afetariam os sistemas 
de saúde - a qual corresponde ao impacto da in-
terrupção dos cuidados às pessoas com doenças 
crônicas - algumas ações foram propostas. (2,3,4,5) 
Parte dessas iniciativas têm relação com uso de fer-
ramentas de tecnologias de informação e comuni-
cação (TICs) na tentativa de assegurar às equipes o 
cuidado longitudinal aos/às usuárias e comunida-
de e minimizar a interrupção dos serviços e conse-
quente desassistência à população adscrita. (1,3,5)

AÇÕES REALIZADAS
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Há cerca de cinco meses o Sistema Único de 
Saúde (SUS) vive um momento sem precedentes 
de Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) decorrente da pandemia da 
COVID-19. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) vem 
sendo demandada por transformações e a Atenção 
Primária à Saúde (APS) deveria manejar cerca de 
80% dos casos da doença. Entretanto, neste con-
texto de tensionamento e pressão sobre o sistema 
de saúde, já subfinanciado e vítima do congela-
mento de gastos através da PEC 95, alguns desa-
fios foram se impondo. Se fez premente a neces-
sidade de reorganização do processo de trabalho, 
também na APS, para adequar-se à nova realidade. 
Devido à grande transmissibilidade do vírus SARS-
-CoV-2, inclusive por gotículas, foi necessária ado-
ção de novos fluxos nas unidades de saúde, uso de 

Figura 1.  Ferramentas de tecnologias de informação e comunicação no combate à Covid-19

ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇAS 
CRÔNICAS NA APS DURANTE A PANDEMIA:

Ações propostas com uso de ferramentas de tecnologias de informação e 
comunicação (TICs)



fonoaudiológos, enfermeiros das equipes da AB 
sobre a utilização e a realização da telemedicina: 
teleconsulta, telemonitoramento, teleacompanha-
mento e demais possibilidades de atividades clíni-
cas não-presenciais de forma prioritária. (6)

Diante da atual pande-
mia do COVID-19 e da neces-
sidade de organização do Sis-
tema de Saúde para atender 
a população de um Estado 
com grande dimensão ter-
ritorial, aliado ao crescente 
movimento para descentrali-
zar atendimentos de pacien-
tes com doenças crônicas, 
que ainda são realizados na 
capital do Estado. Além des-
ta oferta, o Telessaúde Bahia, 
também articulou com ser-
viços de referência em espe-
cialidades focais (FMB/UFBA, 
Cedeba e Cican) e disponibili-
za a “Teleconsultoria especia-
lizada”. Considerando impres-
cindível fortalecer estratégias 
que possibilitem apoio aos 
médicos da APS no atendi-
mento à maioria dos pacien-
tes em seu local de origem de 
forma a agilizar as condutas e 
controle das enfermidades 
crônicas.(7) 

Essencial lembrar que tais sugestões não são 
possíveis para uma parcela significativa de brasilei-
ros que podem não ter acesso às TICs e por isso es-
tas pessoas precisam ser reconhecidas no território 
e priorizadas para atendimento presencial a fim de 
não ter o direito à saúde negado. 

Tais ferramentas estão sendo utilizadas, por 
alguns municípios, para fazer monitoramento de 
casos suspeitos e confirmados de COVID-19, abor-
dagem comunitária por meio da divulgação dos 
serviços ofertados, orientação sobre situações de 
saúde. Além dessas estratégias somou-se, com as 
recentes resoluções de conselhos de categorias 
profissionais, a possibilidade de realização de te-
leconsultas, garantindo segurança e manutenção 
das ações, de modo que não haja descontinuidade 
e agravamento dos usuários em acompanhamen-
to. (1,3,5)

A Diretoria da Atenção Básica, da Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, disponibilizou o “Guia 
orientador para Teleconsulta/Telemonitoramento 
no âmbito da Atenção Básica” para os profissionais 
de saúde médicos, nutricionistas, psicológos, fi-
sioterapeutas, dentistas, terapeutas ocupacionais, 

Figura 2. Folha de São Paulo (4), adaptado de: https://twitter.com/VectorSting/status/1244671755781898241
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