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WEBNÁRIO  CEPRED – Rede de atenção como facilitador para a 

inclusão da pessoa com deficiência.

ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O TELECEPRED



 Para Novaes (2010), o termo 'Telessaúde' é definido
como o uso das modernas tecnologias da informação e
comunicação para atividade a distância relacionada à
saúde em seus diversos níveis (primário, secundário e
terciário), possibilitando a interação entre profissionais
de saúde ou entre estes e seus pacientes, bem como o
acesso remoto a recursos de apoio diagnósticos ou até
mesmo terapêuticos através da robótica.

 Oferta de serviços que busca melhorar a qualidade do
atendimento e da atenção básica no Sistema Único da
Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de
ferramentas de tecnologias da informação (MS, 2012).

 A telessaúde abrange outras áreas de saúde além da
medicina.

Telessaúde



PORTARIA Nº 2.546, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011 -
Redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que
passa a ser denominado Programa Nacional
Telessaúde Brasil Redes

Utiliza as modernas tecnologias de informação e
comunicação (TICs) integrando unidades básicas e
serviços de saúde aos Núcleos de Telessaúde Técnico-
Científicos, e oferecendo teleconsultorias,
telediagnósticos e ações de teleducação aplicadas às
questões e dificuldades vivenciadas na prática clínica, na
gestão do cuidado e no processo de trabalho em saúde.

A PORTARIA Nº 35 GM/MS, DE 2007,
instituiu o Projeto Piloto Nacional de
Telessaúde Aplicada à Atenção Primária,
denominado Programa Nacional de
Telessaúde: tele-educação, segunda
opinião e telediagnóstico

Telessaúde – Legislação 



DECRETO Nº 9795, DE 17 MAIO DE 2019 – Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Saúde Digital, estabelece as Diretrizes 
para a Telessaúde no Brasil, no âmbito do SUS:

 Transpor barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas, para que os serviços e as informações em saúde cheguem
a toda população;

 Maior satisfação do usuário, maior qualidade do cuidado e menor custo para o SUS;

 Atender aos princípios básicos de qualidade dos cuidados de saúde: segura, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e centrada no
paciente;

 Reduzir filas de espera;

 Reduzir tempo para atendimentos ou diagnósticos especializados;

 Evitar os deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais de saúde.

Telessaúde – Legislação 

PORTARIA GM/MS Nº 1.348, DE 2 DE JUNHO DE 2022 - Dispõe sobre as ações e serviços de Telessaúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de regulamentar e operacionalizar o emprego das tecnologias de 
informação e comunicação na assistência remota, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e 
promoção de saúde do cidadão.



PORTARIA 2.554/2011 - cinco propostas intermunicipais para conformação de
Núcleos Técnico Científicos nas regiões prioritárias da Rede Cegonha (Juazeiro,
Capim Grosso, Vera Cruz, Porto Seguro e Itabuna) e 01 (uma) proposta Estadual,
ficando na SESAB o sexto Núcleo Técnico Cientifico.

 Parceria entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), Conselho dos
Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), Secretarias Municipais de Saúde,
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fundação Estatal de Saúde da Família
(FESFSUS).

 Posteriormente, os representantes do Comitê Gestor do Telessaúde aprovaram,
em janeiro de 2012, um projeto único com objetivo de desenvolver uma ação
articulada para todo o Estado.

 Implantação do projeto único Telessaúde Bahia em 2013 para os 417 municípios.

Projeto Telessaúde Bahia



OBJETIVO GERAL 

Ampliar a resolubilidade e fortalecer a Atenção Básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Ofertar qualificação da clínica aos profissionais da Atenção Básica;

 Ofertar Educação Permanente de qualidade;

 Evitar encaminhamentos desnecessários;

 Otimizar os recursos financeiros;

Objetivos



Ofertas Telessaúde da Bahia



As ofertas da teleducação podem ser disponibilizadas:

- No formato síncrono, ao vivo, utilizando o serviço de conferência web, sendo a interação dos 

participantes pelo bate-papo, como no caso das webpalestras, webnário, cursos; 

- no formato assíncrono, por meio das videoaulas, tutoriais e podcast.

São produzidos também materiais digitais informativos e educativos como:

- Boletins; 

- Cartilhas;

- Perguntas da semanas; 

- Guias orientadores;

- Protocolos Clínicos.

Teleeducação



Protocolos/ Manuais



O QUE É?

“a consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de
saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação com o fim de esclarecer dúvidas sobre
procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho […]
(BRASIL,2011)”.

REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO?

 Cadastro na Plataforma do Telessaúde - Trabalhadores e gestores que atuam na Atenção
Básica à Saúde do Estado da Bahia

 Pode ser acessada por celular e computador

Teleconsultoria



PROGRAMA DE TELECOMPARTILHAMENTO 
DA SAÚDE

• Aprovado através da Resolução CIB Nº 107/2020.

• Estratégia para retomar, ampliar e fortalecer o cuidado ofertado pela Atenção Básica, nos municípios, durante e após a pandemia da

Covid-19, por meio do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação à distância (TIC).

• Composto por duas ofertas integradas: a Teleconsultoria especializada e a Teleconsultoria com Intenção de encaminhamento.



Serviços de teleconsultoria especializada:
Serviços de teleconsultoria especializada

com intenção de encaminhamento

(TELERREGULAÇÃO):

PROGRAMA DE TELECOMPARTILHAMENTO 
DA SAÚDE



CONTRIBUIÇÕES DA TELERREGULAÇÃO (Teleconsultoria com 
intenção de encaminhamento):

• Apoiar a gestão da fila de espera;

• Organizar o acesso aos serviços, considerando o risco dos pacientes e a capacidade dos serviços;

• Ampliar a capacidade clínica e de resolubilidade das equipes nas respostas às demandas apresentadas
pelos usuários;

• Fortalecer as práticas de microrregulação nas Unidades Básicas de Saúde, tais como gestão de filas
próprias da UBS e dos exames e consultas descentralizados/programados para cada UBS;

• Qualificar e agilizar a comunicação entre UBS, centrais de regulação e serviços especializados, com
pactuações de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial e/ou a distância, potencializando a
coordenação do cuidado;

• Estruturar a rede de serviços e, consequentemente, a oferta de atenção à saúde com agilidade,
qualidade, equidade e integralidade.







Apoio aos Municípios no uso das TICS

Apoio para implantação dos serviços do NTC e capacitação

para o uso das TICS disponíveis;

A equipe de monitoria de campo é responsável pela

apresentação, treinamento e monitoramento do uso das

ofertas do Telessaúde para profissionais e gestores da atenção

básica;

Atuam nas macrorregiões em articulação com o apoio

institucional e;

 Foram realizadas webreuniões macrorregionais para

apresentar o Projeto TeleCepred.



Oferta de educação permanente para gestores e profissionais;

Formação a distância;

Apoio clínico para a condução do cuidado em saúde;

Apoio matricial de especialistas ampliando a capacidade de resolução dos problemas de saúde e de processos 

de trabalho;

Otimização dos recursos, podendo ser acessado por todos gestores e profissionais da AB, além de estudantes da 

área da saúde.

Redução de custos e do tempo de deslocamentos;

Integração da Atenção Básica com a Atenção Especializada;

Melhor agilidade no atendimento prestado.

Contribuições do Telessaúde para o cuidado em 
saúde



NÚCLEO TELESSAUDE BAHIA

Secretaria da Saúde, 4ª Avenida, 400, Centro 

Administrativo da Bahia/CAB, 1º andar -

Salvador/BA. Tel.: 3115-9650


