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1 Antecedentes

A execução do presente projeto se dará por meio de uma parceria entre a

Faculdade de Medicina da Bahia, nas especialidades de infectologia e dermatologia

na atenção à saúde de pessoas com hanseníase, o Programa de Pós-Graduação

em Medicina e Saúde FMB/UFBA em cooperação com o Núcleo de Telessaúde da

Diretoria de Atenção Básica e o Grupo Técnico de Hanseníase da Diretoria de Vigi-

lância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, sendo gerencia-

do pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX/GEPRO).

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), instituição geren-

ciadora dos recursos de pesquisa, é uma entidade jurídica de direito privado, sem

fins  lucrativos,  com autonomia  administrativa,  financeira  e  patrimonial. A  FAPEX

apresenta 40 anos de atuação, sendo reconhecida nas esferas Federal, Estadual e

Municipal como instituição de utilidade pública e Organização Social que atua na

área de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico com foco em ensino,

pesquisa, extensão, saúde, ciência e cultura. A FAPEX tem como objetivo principal:

apoiar  os trabalhos de ensino,  pesquisa,  extensão,  desenvolvimento institucional,

científico e tecnológico e estímulo à inovação executados,  prioritariamente,  pelas

IFES e ICTs apoiadas.

A  Faculdade  de  Medicina  da  Bahia  durante  a  pandemia  pela  COVID-19

acumulou experiência de Teleconsultoria, estando em expansão para os campos de

prática e formação na área de saúde nos níveis de graduação e residência. Foi de-

senvolvida uma parceria com o Núcleo de Telessaúde SESAB de oferta de Telecon-

sultoria especializada como medidas de resolutividade para a demanda reprimida

que foi acentuada na pandemia, sobretudo com relação às doenças crônicas. Foi

criado um Projeto de Teleconsultoria Especializada de Cooperação FMB/UFBA e

SESAB (TeleFMB/UFBA), em abril de 2020, tendo a participação de mais de 80 pro-

fessores da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB/ UFBA) (BAHIA, 2020a). Este

projeto utiliza um sistema de teleconsultoria inserido na plataforma de Telessaúde-

BA, oferta diversas especialidades da área de saúde para consulta de profissionais

das UBS e integra o Programa de Telecompartilhamento da Saúde com a Atenção
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Básica do Estado da Bahia como parte da estratégia para retomar, ampliar e forta-

lecer o cuidado ofertado pela Atenção Básica nos municípios, durante e após a pan-

demia da Covid-19, por meio do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação

à distância (TIC),aprovado por meio da Resolução CIB N°107 de 2020.

O projeto permitiu aprimorar a qualidade do atendimento aos pacientes, sem

a necessidade de viagens para os centros de média e alta complexidade, muitas ve-

zes longas e com riscos, principalmente em relação a transmissão de doenças infec-

tocontagiosas. O TeleFMB/UFBA se encontra em funcionamento com sucesso e foi

a primeira experiência de teleconsultoria especializada do Estado da Bahia. O referi-

do projeto foi contemplado no Edital PPSUSS/FAPESB 2020 (EFP00020740), repre-

sentando um importante acúmulo de experiência de cooperação FMB/UFBA e Te-

lessaúde SESAB para execução da presente proposta.

No estado da Bahia, o Núcleo Técnico Científico Telessaúde, pertence a Di-

retoria de Atenção Básica e é responsável pela oferta de Telessaúde para todo o Es-

tado. As ações do Núcleo são executadas por meio de uma parceria com a Funda-

ção Estatal de Saúde da Família (FESF/SUS). Com atividades iniciadas no ano de

2013, o projeto Telessaúde Bahia tem como objetivo qualificar o cuidado e o acesso

na Atenção Básica à Saúde por meio das ofertas de Teleconsultoria, Tele-educação,

Telediagnóstico e Segunda Opinião Normativa (SOF).

No ano de 2020 foram realizadas 2479 teleconsultorias e, até abril de 2021,

(dados parciais), foram realizadas 1013 teleconsultorias (Ver Figura 1 e 2) por pro-

fissionais de diferentes especialidades: como: angiologia, cardiologia, endocrinolo-

gia, endocrinologia Pediátrica, estomatologia, gastroenterologia, ginecologia, hepato-

logia, imunologia, infectologia, mastologia, medicina do trabalho, nefrologia, neurolo-

gia, nutrologia, oncologia, ortopedia, pediatria, proctologia, psiquiatria, reumatologia,

urologia, saúde da família, saúde pública, saúde coletiva e medicina de família e

comunidade.
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Figura 1 – Número de teleconsultorias respondidas, por mês, no ano de 2020.

Figura 2 – Número de teleconsultorias respondidas, por mês, no ano de 2021.

Desde então, o Núcleo de Telessaúde e o Grupo Técnico de Hanseníase,

ambos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, desenvolvem ações de qualifi-

cação do cuidado à pessoa com Hanseníase, como minicursos e webpalestras (ver

Figura 3 e 4).
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Figura 3 – Atividades de Tele-educação desenvolvidas pelo Núcleo de 

Telessaúde da Bahia e Grupo Técnico de Hanseníase (SESAB) no período de 2017 

a 2020

Figura 4 – Alcance das 06 atividades de tele-educação sobre Hanseníase desenvol- 

vidas pelo Telessaúde Bahia no período de 2017 a 2020.
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A parceria  com a  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  permitirá  o  uso  do

Sistema de Telemedicina e Telessaúde (STT) que é uma plataforma tecnológica de apoio

à saúde pública, desenvolvida e coordenada pela Universidade Federal de Santa Catarina

que conta com o financiamento do Governo do Estado de Santa Catarina,  através da

Secretaria de Saúde do Estado de SC, do Ministério da Saúde e outras fontes de fomento.

A  plataforma  possui  módulos  para  as  áreas  de  Telessaúde  (Telediagnóstico,

Teleconsultoria, Tele-educação e Teleatendimento), Telemedicina (PACS e HIS) e Saúde

Digital  (ferramentas  de  apoio  ao  processo  regulatório,  Controle  de  pacientes  com

Tratamento  Fora  de  Domicílio,  Regulação  de  procedimentos  de  Alto  Custo).  Além de

ferramentas de monitoramento e controle, sala de situação em tempo real e uma poderosa

ferramenta de Business Intelligence (BI). Esta plataforma já está plenamente inserida no

contexto da saúde pública catarinense, estando presente em todos os 295 municípios do

estado, com mais de 650 pontos de presença de realização de exames e mais de 1.200

pontos de acesso distribuídos pelo estado. 

O STT é base para  a implantação de  uma cultura de  Saúde Digital,   pois  permite

integração  com sistemas  de  prontuário  eletrônico,  sistemas  de  controle,  sistemas  de

recursos humanos entre outros. Essas integrações garantirão segurança, monitoramento

e controle das ações de saúde realizadas, independente de seu tamanho ou localização.

Será  possível  padronizar  processos,  identificar  deficiências  e  promover  a  melhoria  da

atenção à saúde, além de permitir o acompanhamento em tempo real das atividades que

estão  sendo  realizadas  por  painéis  de  monitoramento  e  controle,  inclusive  com

gerenciamento das unidades e georeferenciamento das informações.

2 Justificativa

Em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou a Estratégia Glo- bal

para  a  Hanseníase  2016-2020,  que  visa  acelerar  a  ação  rumo  a  um  mundo  sem

hanseníase, tendo como principal objetivo reduzir ainda mais a carga de hanseníase no

âmbito global e local (BRASIL, 2020). A proposta tem como desafio a detecção precoce

da hanseníase e o tratamento imediato, de modo a evitar as incapacidades e reduzir a

transmissão. Ressalta ainda, a necessidade de redução do estigma e a importância de os

países adotarem políticas para promover a inclusão dessas pes- soas (SANTOS,2020).
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No âmbito nacional, o MS elaborou a Estratégia Nacional para Enfrentamen- to da

Hanseníase 2019-2022 tem por objetivo geral reduzir a carga de hanseníase no Brasil

e foi estruturada em três pilares estratégicos: 1) fortalecer a gestão do Pro- grama; 2)

enfrentar a hanseníase e suas complicações; e 3) promover a inclusão social por meio do

combate ao estigma e à discriminação (BRASIL, 2019).

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) de 2016, aprova- do na

portaria  nº  149,  desenvolve  um conjunto  de  ações  que  visam orientar  a  prática em

serviço em todas as instâncias e diferentes complexidades, de acordo com os princípios

do  SUS.  Um dos  componentes  do  PNCH compreende ações  de  comuni- cação  em

saúde, educação permanente e mobilização social. A educação perma- nente em saúde

é  uma  estratégia  essencial  à  atenção  integral  humanizada  e  de qualidade,  por

proporcionar  a  formação  dos  profissionais  de  saúde,  gestores  e  usuá- rios  e  o

fortalecimento do SUS e a garantia de direitos e da cidadania (BRASIL, 2016).

A região Nordeste, ocupa o 3º lugar quando se avalia a taxa de detecção de

casos novos de hanseníase por 100.000 habitantes entre as regiões do Brasil (dados

2018), considerado de endemicidade muito alta conforme parâmetros nacio- nais, atrás

apenas das regiões Centro-Oeste (1º posição) e Norte (2ª posição). A Bahia ocupa o 5º

lugar em número de casos dentre os estados do Brasil e a 13ª po- sição com relação à

taxa de detecção (BRASIL, 2020). Em 2019 foram notificados no estado 2164 casos

novos na população geral e 125 casos em menores de 15anos,  apresentando os

coeficientes de 14,31 casos/100.000 hab. e 4 casos/100.000 hab. respectivamente o que

representa uma alta endemicidade (BAHIA, 2020b).

O  Telessaúde  é  uma  das  ferramentas  utilizadas  pelo  MS  com  o  objetivo  de

desenvolver ações de apoio à atenção à saúde e de educação permanente das equipes

de atenção básica, por meio da oferta de Teleconsultoria, Segunda Opinião Formativa e

Telediagnóstico. O uso desta tecnologia amplia o escopo de ações ofer- tadas por essas

equipes, da mudança das práticas de atenção e da organização de processo de trabalho

e da melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde do cidadão (BRASIL,

2011).

TeleHans é uma estratégia do Ministério da Saúde, vinculado aos Núcleos de

Telessaúde, para potencializar as ações de apoio às equipes de Atenção Primá- ria à



10

Saúde (APS) no enfrentamento à hanseníase, através da teleconsultoria espe- cializada,

teleinterconsultas  e  ofertas  de  encontros  síncronos  com discussão  de  caso para os

estados integrados no projeto piloto.

Diante  da  situação epidemiológica  da Hanseníase é  de  extrema importância a

criação de estratégias que visem o diagnóstico precoce e o tratamento adequado a fim de

evitar  complicações  da  doença,  como as  incapacidades  físicas.  O investimen- to  em

educação permanente e ações para apoiar os profissionais de saúde da aten- ção básica

oportuniza  um  diagnóstico  precoce  e  tratamento  oportuno  resultando  na quebra  da

cadeia de transmissão e, consequentemente, irá contribuir para a redução da carga da

doença no país.
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3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver ações de Telessaúde para apoio às equipes de Atenção Primária à Sa-

úde no diagnóstico precoce da hanseníase, na prevenção das incapacidades e forta-

lecimento das ações de vigilância para a hanseníase.

3.2 Objetivos Específicos

● Elaborar proposta para criação do iLABHans - Laboratório de Inovação

em Hanseníase para oferta, troca e colaboração na tomada de decisão

clínica e de gestão informada por evidência;

● Ofertar apoio aos teleconsultores dos Estados participantes nas res-

postas as teleconsultorias de hanseníase;

● Construir e alimentar um repositório digital de apoio à tomada de deci-

são clínica e de gestão informada por evidências relacionadas à han-

seníase;

● Ofertar encontros científicos virtuais síncronos para discussão de casos

clínicos destinados aos municípios prioritários incluídos no projeto pilo-

to da TeleHans;

● Ofertar ações de Teleducação com foco na hanseníase para os Esta-

dos e regiões participantes do Projeto TeleHans;

● Desenvolvimento tecnológico de funcionalidades para monitoramento e

controle de pacientes com hanseníase, e de profissionais de saúde em

suas atividades relacionadas ao atendimento qualificado dos pacientes,

aplicados no âmbito da plataforma de  Telemedicina e Telessaúde da

UFSC (STT).
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4 Atividades

Conforme estabelecido no Anexo III do presente projeto, as atividades a se- 

rem desempenhadas compreendem:

Atividade 1: Elaborar proposta para criação do iLABHans - Laboratório de Inovação

em Hanseníase para oferta, troca e colaboração na tomada de decisão clínica e de

gestão informada por evidência.

Meta 1: 01 (uma) proposta do iLABHans - Laboratório de Inovação em Hanseníase

elaborada.

Atividade 2:  Ofertar apoio aos teleconsultores dos Estados participantes nas res-

postas as teleconsultorias de hanseníase.

Meta 2: Equipe, de consultores técnicos, composta por: 01 (um) profissional de en-

fermagem; 01 (um) profissional de fisioterapia e 04 (quatro) profissionais de medici-

na (2 de dermatologia, 1 de neurologia e 1 de infectologia), com experiência no cui-

dado de pessoas com hanseníase, para apoiar as respostas as teleconsultorias de

hanseníase pelos teleconsultores dos Núcleos de Telessaúde dos Estados partici-

pantes do projeto Telehans, formada.

Atividade 3:  Repositório digital de apoio a tomada de decisão clínica e de gestão

baseada em evidências relacionadas à hanseníase.

Meta 3:  01 (um) Repositório em funcionamento e distribuídos para os Núcleos de

Telessaúde integrantes do Projeto Piloto.

Atividade 4: Encontros científicos síncronos com discussão de caso para os municí-

pios prioritários incluídos no projeto piloto da TeleHans.

Meta 4:  06 (seis) encontros científicos síncronos com discussão de caso para os

municípios prioritários incluídos no projeto piloto da TeleHans realizados no período

de 12 meses.
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Atividade 5: Ações de Teleducação com foco em hanseníase para os Estados e re-

giões participantes do Projeto TeleHans.

Meta 5: 12 (doze) ações de Teleducação com foco na hanseníase para os Estados

e regiões participantes do Projeto TeleHans ofertadas no período de 12 meses.

Atividade  6:  Desenvolvimento  de  uma  ferramenta  de  suporte  ao

monitoramento  e  controle  de  pacientes  triados  pela  Teledermatologia

disponibilizado  pela  Oferta  Nacional  de  Telediagnóstico,  apresentando

dados  e  informações  destas  atividades  através  de  BI  específicos  e

dashboard para especialidades.

Meta 6: 1 ferramenta desenvolvida e integrada ao STT

Meta 7: 1 sala de situação digital desenvolvida.

Meta 8: 1 módulo de gestão de eventos desenvolvido.

Meta 9: 1 módulo de comunicação desenvolvido.

Meta 10: 1 módulo de teleatendimento disponibilizado.

5 Metodologia

Atividade 1: Criar o iLABHans - Laboratório de Inovação em Hanseníase para ofer-

ta, troca e colaboração na tomada de decisão clínica e de gestão informada por evi-

dência.

Um laboratório de inovação é espaço promotor de ambiente criativo e

cola- borativo, no qual, novos conhecimentos podem ser facilmente compartilhados

e idei- as podem ser discutidas, adaptadas e desenvolvidas. Para isso, será formada

uma equipe  de  apoio  a  tomada  de  decisão  clínica  e  de  gestão  informada  por

evidências, composta  por  profissionais  especialistas  no  cuidado  à  pessoa  com

Hanseníase  (de diferentes  categorias  profissionais  e  especialidades)  que  ficará

responsável  pela busca,  coleta  e  sistematização  de  documentos  atualizados  e

baseados  nas  melhores evidências científicas, assim como pela realização de

atividades de tele- educação,  teleconsultoria/teleinterconsulta  e  estudo  de  caso

clínico.  Atividades  essas,  que  promovam  o  compartilhamento  das  experiências
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vividas pelos diferentes trabalhadores da saúde na APS.

O laboratório terá como objetivo principal colocar em dialogo o conhecimento

científico mais atualizado e aquele produzido no cotidiano do trabalho da Atenção

Primária, permitindo a produção e divulgação de inovações para o cuidado das pes-

soas com Hanseníase, promoção da saúde e prevenção desse agravo.

Durante o período de vigência do projeto, a equipe executora experimentará

e elaborará de forma colaborativa e participativa o Projeto do Laboratório de Inova-

ção em Hanseníase. O mesmo será apresentado ao final dos 12 meses do contrato.

Atividade 2: Ofertar  apoio aos  teleconsultores dos  Estados  participantes

nas respostas as teleconsultorias de hanseníase.

O Ministério da Saúde define teleconsultoria como:

“a consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissio-

nais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de

telecomunicação com o fim de esclarecer dúvidas sobre proce-

dimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao pro-

cesso de trabalho […] (BRASIL,2011)”.

Os profissionais, que solicitam uma teleconsultoria, dispõem de duas moda-

lidades de teleconsultorias que podem ser realizadas nas modalidades de texto e

vídeo. Na teleconsultoria via texto, o profissional envia sua pergunta através da pla-

taforma online, e recebe a resposta na forma de texto em até 72 horas após a solici-

tação. Na Teleconsultoria via vídeo o profissional envia sua pergunta através da pla-

taforma online e a equipe do núcleo agenda um horário entre o profissional que fez a

solicitação  e  o teleconsultor  para que sua dúvida seja  esclarecida por vídeo em

tempo real. Já,  a teleinterconsulta é a teleconsultoria com a presença da pessoa

assistida, além do profissional de saúde responsável pelo caso e o teleconsultor.

Atualmente, são 34 Núcleos Estaduais, Intermunicipais e Regionais em 24

dos  27  estados  da  federação.  Cada  Núcleo  é  responsável  por  responder  as

teleconsultorias  das  diferentes  temáticas  relacionadas  ao  cuidado  na  Atenção

Primária à Saúde dos municípios da sua região de responsabilidade, possibilitando

assim  um  acompanhamento/seguimento  dos  casos,  criação  de  vínculo  em
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consequente qualificação da oferta. 

A equipe de especialistas do Projeto TeleHan ficará disponível, através de

contato  remoto,  para  realizar  apoio  às  respostas  às  teleconsultorias  sobre

hanseníase para os teleconsultores dos diferentes Núcleos de Telessaúde dos Es-

tados prioritários. O cronograma de agendamento para realização das teleconsulto-

rias será amplamente divulgado por meio dos canais de comunicação disponíveis e

de acesso dos participantes do projeto-piloto.

Atividade 3:  Repositório virtual de apoio a tomada de decisão clínica e de gestão

baseada em evidências relacionadas à hanseníase.

O repositório digital será uma base de dados online, com arquivos de

diferentes  formatos,  que  reunirá  de  forma  organizada  a  produção  científica,  as

experiências locais e os materiais de tele-educação sobre hanseníase produzidos

e/ou  sistematizados pela equipe do projeto TeleHans. Terá como objetivo

proporcionar umamaior visibilidade à produção de conhecimento existente sobre o

cuidado às pesso- as com hanseníase e terá acesso aberto a todos os Núcleo de

Telessaúde partici- pantes do projeto, podendo ser incorporados aos respectivos

sites institucionais.

Atividade 4: Encontros científicos síncronos com discussão de caso para os muni-

cípios prioritários incluídos no projeto piloto da TeleHans.

Serão  ofertados  encontros  científicos  síncronos  com  discussão  de

caso  para os municípios prioritários incluídos no projeto  piloto  da TeleHans. Os

encontros acontecerão através de serviços de conferência  remota,  salas virtuais,

com casos clínicos previamente planejados, oriundos da prática dos trabalhadores

da  Atenção Primária  à  Saúde.  Os  estudos  de  caso  podem acontecer  de  forma

ampliada para vá- rias equipes de saúde ou apenas para uma equipe de saúde,

considerando  as  necessidades  individuais  e  coletivas.  Nos  estudos  de  caso,  os

trabalhadores participantes são parte ativa na troca de experiências na resolução de

casos  similiares  em seus  territórios,  o  que permite  um aprendizado  a  partir  dos

problemas e possibilidades de resolução em cada localidade. Assim como no item

anterior, o cronograma de oferta das sessões de casos clínicos, serão
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amplamente divulgados, por meio dos  canais  de comunicação disponíveis  e  de

acesso dos participantes do projeto piloto.

Atividade 5: Ações de Teleducação com foco em hanseníase para os Estados e re-

giões participantes do Projeto TeleHans.

As atividades de tele-educação são atividades educacionais à distância

co- mo meio para apoiar a qualificação de trabalhadores da Atenção Primária à

Saúde do SUS, considerando tanto a complexidade quanto às singularidades do

trabalho em saúde  e  alcança  trabalhadores  em todo  o  estado  e  país.  Entre  os

produtos  da tele-educação  estão  a  webpalestra,  webaula  e  podcasts.  Para

realização das ativi- dades serão levantados os temas de maior relevância para o

cuidado  à  pessoa  com hanseníase  em cada  região  e  elaborados  materiais  que

comporão  tanto  o  repositório virtual,  quanto  estarão  disponíveis  em  canais  de

comunicação de amplo acesso, como o canal do Youtube do Telessaúde Bahia:

CanalTelessaudeBA.funcionalidades  para  monitoramento  e  controle  de  pacientes

com hanseníase, e de profissionais de saúde em suas atividades relacionadas ao

atendimento  qualificado  dos  pacientes,  aplicados  no  âmbito  da  plataforma  de

Telemedicina e Telessaúde da UFSC (STT).Para produção de material gráfico, web

e peças digitais como banners e ar- tes para redes sociais, divulgação e construção

dos ambientes virtuais necessários em todas as atividades descritas acima, será

incorporado 01 (01) webdesigner à equipe do Projeto TeleHans na Bahia.

Atividade  6:  Desenvolvimento  de  uma  ferramenta  de  suporte  ao

monitoramento  e  controle  de  pacientes  triados  pela  Teledermatologia

disponibilizado pela Oferta Nacional de Telediagnóstico, apresentando dados

e informações destas atividades através de BI  específicos e dashboard para

especialidades.

Metas 6 a 10 - as atividades serão realizadas em 3 momentos, a saber: 

(1) Levantamento dos Requisitos: será realizado um levantamento detalhado dos

processos. Este processo vai determinar quais requisitos funcionais e requisitos não

funcionais  o  sistema  deverá  possuir.  Um  mapeamento  das  características  mais
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importantes do modelo funcional de integração entre o telediagnóstico e a ferramenta

para apoiar o TeleHans será realizado. Uma especificação detalhada dos processos

individuais deve ser elaborada. Nesta fase serão entrevistados médicos, pacientes e

gestores;

(2) Desenvolvimento  da  Ferramenta:  será  realizada  a  modelagem  e

desenvolvimento  do  sistema,  em  forma  de  módulo,  já  integrado  ao  STT.  Esta

integração  será  feita  usando  tecnologias  como:  NodeJS,  HTML5,  entre  outras.

Também  nesta  etapa  serão  feitos  testes  unitários  e  automatizados  de  software.

Também será realizado um conjunto de avaliações de usabilidade e;

(3)  Aplicação  e  Validação:  serão  realizados  um  conjunto  de  avaliações

experimentais,  usando  o  STT.  A  aplicação  e  avaliação  das  tecnologias  junto  às

unidades de saúde do estado, suporte funcional do sistema e operacional do serviço.

Realização de testes e refinamento das tecnologias que serão desenvolvidas. Nesta

etapa serão realizadas as fases de validação da metodologia e das implementações

realizadas.

6 Prazo de Execução

O projeto será executado em até 12 meses

7 Orçamento

O orçamento proposto para execução do projeto será de R$ 520.000,00 

(quinhentos e vinte mil reais).
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