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O que é a 
Teleodontologia?

• Fontes: encurtador.com.br/dflK3 e encurtador.com.br/kqA78

Quais as possibilidades
de uso?



Telemedicina Telessaúde e-Saúde



O que é TELEMEDICINA, telessaúde
e e-Saúde?

• Designam as atividades que utilizam as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) na atenção à saúde (NORRIS, 2002);

• Telemedicina – primeiro termo a denominar ações de saúde a distância:

• Transferência de informações médicas em processos de diagnóstico, 

terapêutica e educação (AMERICAN TELEMEDICINE ASSOCIATION, 2006);

• Prestação de apoio clínico, superando barreiras geográficas e conectando

os usuários que não estão no mesmo local físico por meio de vários tipos 

de TIC (OMS, 2009);

• Termo tornou-se limitado frente a sua aplicabilidade nos campos da 

saúde.



O que é telemedicina, 
TELESSAÚDE e e-Saúde?

• Traz referências mais amplas;

• É o "uso das tecnologias de informação e 

comunicação para transferir informações de 

dados e serviços clínicos, administrativos e 

educacionais em saúde" (NORRIS, 2002);

• Abrange os profissionais de saúde em geral;

• Pode ser utilizado em seus diversos níveis 

(primário, secundário e terciário).

• Permite a interação entre profissionais de 

saúde ou entre estes e seus pacientes e 

acesso remoto a recursos de apoio 

diagnósticos.



O que é telemedicina, 
telessaúde e e-Saúde?

• Conceito amplo e diverso;

• Corresponde ao desenvolvimento da tecnologia, uma nova 
forma de trabalho, uma atitude e um relacionamento via 
acesso em rede, uma forma de pensamento globalizado;

• Objetivo de promover o cuidado em saúde local, regional e 
mundial por meio do uso das TIC (NORRIS, 2002).

• OMS: 

• É a utilização, pela área de saúde, de dados digitais que 
são transmitidos, armazenados e recuperados 
eletronicamente e que podem ser usados no apoio ao 
serviço de assistência médica a distância ou em seu 
próprio local (2012).





RESOLUÇÃO CFO-226, de 04 de junho de 2020

Dispõe sobre o exercício da Odontologia a distância, mediado por tecnologias, e dá outras providências.

• Art. 2º - Será admitido o TELEMONITORAMENTO realizado por Cirurgião-Dentista, que consiste no 

acompanhamento a distância dos pacientes que estejam em tratamento, no intervalo entre 

consultas, devendo ser registrada no prontuário toda e qualquer atuação realizada nestes termos.

• Art. 3º - Admite-se também, enquanto durar o estado de calamidade pública declarado pelo Governo 

Federal, a TELEORIENTAÇÃO realizada por Cirurgião-Dentista com o objetivo único e exclusivo de 

identificar, através da realização de questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do 

atendimento presencial.



• Art. 5º. A Telessaúde na Odontologia, como estratégia de e-saúde 
(Saúde Digital) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
deverá observar os princípios e diretrizes disciplinados nesta 
Resolução, bem como as disposições legais que a regem.

Fonte: https://www.witodontologia.com/teleodontologia-no-atendimento-de-pacientes/

16 de julho de 2020.



• Art. 1º. Permitir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

a realização da Odontologia à distância, mediada por 

tecnologia, utilizando o sistema de mediação já implantando 

em cada localidade, enquanto durar o estado de calamidade 

pública decretado pelo Governo Federal.

Fonte: https://www.witodontologia.com/teleodontologia-no-atendimento-de-pacientes/



• Art. 1º. Permitir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

a realização da Odontologia à distância, mediada por 

tecnologia, utilizando o sistema de mediação já implantando 

em cada localidade, enquanto durar o estado de calamidade 

pública decretado pelo Governo Federal.

Fonte: https://www.witodontologia.com/teleodontologia-no-atendimento-de-pacientes/

Alternativa para garantir cuidados em saúde à 

população.



• Art. 1º. Permitir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

a realização da Odontologia à distância, mediada por 

tecnologia, utilizando o sistema de mediação já implantando 

em cada localidade, enquanto durar o estado de calamidade 

pública decretado pelo Governo Federal.

Fonte: https://www.witodontologia.com/teleodontologia-no-atendimento-de-pacientes/

TELEODONTOLOGIA





ARTIGO: 

Teleodontologia e SUS: uma importante
ferramenta para a retomada da Atenção 

Primária à Saúde no contexto da pandemia
de COVID-19

• (Carrer et al., 2020)

Descreve as possibilidades de utilização da 

Teleodontologia para ampliação e qualificação do 

cuidado em saúde nas redes de atenção à saúde bucal.



Teleorientação
• Identificação, através de questionário pré-clínico, o 

melhor momento para a realização do atendimento 

presencial;

• Pode ser utilizado para:

• Acolhimento, triagem, escuta inicial e orientação, 

para soluções de dúvidas, esclarecimentos e 

realização de atividades educativas individuais e 

coletivas. 

• Definir o momento mais oportuno para realização 

de procedimentos operatórios. 





Teleorientação na transmissão de instruções de 
higiene bucal de crianças (FO-USP)

Foi realizado um estudo clínico 
randomizado com crianças de 6 a 10 

anos de idade;

comparou dois métodos de 
teleorientação síncronos remoto com 

o método de orientação presencial

Os participantes foram alocados em 
três grupos: 

1) Teleorientação por meio da plataforma 
virtual de comunicação em saúde (V4H); 

2) Teleorientação por meio do aplicativo 
convencional (WhatsApp)

3) Orientação presencial. 

Dois questionários foram enviados 
remotamente (antes e depois da 

intervenção); 

Avaliou o autorrelato no padrão de 
higiene bucal das crianças e na 
melhoria do entendimento da 

necessidade da escovação pelos 
cuidadores.

Os instrumentos para avaliação da 
higiene bucal das crianças foram 

vídeos executados pelos responsáveis 
durante a escovação dental em dois 

momentos, antes e após da 
intervenção. 

A avaliação do Índice de Placa Visível 
foi realizada por meio de fotos 

executadas pelos pais no início do 
estudo e após as orientações de 

higiene bucal. 

Verificou-se que não houve diferença entre os três 
grupos avaliados;

Todos proporcionaram diminuição significativa do IPV;

Aumento do tempo de escovação das crianças. 

Após as orientações, todos os responsáveis relataram 
capacitação para ajudar a criança a ter boa saúde bucal. 

Concluiu-se que Teleorientação em higiene 
bucal é um método eficaz para o fornecimento 
de instruções de higiene bucal para crianças e 
pais, melhorando os conhecimentos e hábitos 

em saúde de maneira similar ao método de 
orientação presencial.



Telemonitoramento

• Monitoramento a distância de parâmetros de saúde e/ou 

doença de pacientes;

• Pode incluir a coleta de dados clínicos, a transmissão, o 

processamento e o manejo por um profissional de saúde 

utilizando sistema eletrônico.

• Supervisionar o estado de saúde dos usuários dos 

territórios, rastreamento de famílias com usuários que 

tenham fatores de risco comum para doenças crônicas não 

transmissíveis (tabagistas, etilistas etc.). 

• No contexto da pandemia de COVID-19, utilizado para o 

controle do isolamento, quarentena e monitoramento dos 

casos suspeitos e seus contactantes.



Possibilidade de envio de mensagens para 

avisar de consulta, combatendo o 
absenteísmo. 



Telemonitoramento de crianças em uma unidade móvel voltada 
para atenção primária em saúde bucal - Teletrailer - FOUSP 

• Uma UOM – presta atendimento de  atenção primária em saúde bucal a cerca de 750 pacientes 
odontopediátricos;

• Realizam atendimento presencial desde 2014 -> pandemia -> adequações (Teletrailer)

• Estudo mediu o impacto da implementação do uso de tecnologias para teletriagem, telemonitoramento e 
teleorientação para crianças em atendimento odontológico na atenção primária;

• Pós-graduandos, através de uma plataforma digital (Video for Health - V4H) fizeram telemonitoramento aos 
pacientes que antes eram atendidos na unidade móvel de saúde;

• A maioria dos usuários ficou satisfeita usando a plataforma (83%); 

• Mais de 90% relataram que o teleatendimento economizou o tempo;

• Evitou a necessidade de se transportar para uma clínica odontológica (87%);

• 63% dos usuários relataram considerar futuras consultas de maneira virtual; 

• 90% disseram que a teleconsulta atendeu com a necessidade do seu filho. 



Teleconsulta
(Teleinterconsulta)

• Consulta significa atendimento; 

• Ação de atender, diagnosticar ou receitar determinado 

medicamento ou tratamento; 

• Pode ser uma consulta síncrona ou assíncrona usando a 

TIC para omitir a distância geográfica e funcional;

• Entre dois ou mais profissionais de saúde separados 

geograficamente ou entre profissionais de saúde e 

pacientes. 





Uma opção para o telemonitoramento e a tele-educação 

Plataforma V4H 



Teleconsultoria

• É uma consulta realizada entre trabalhadores, 

profissionais e gestores da área de saúde, por meio de 

instrumentos de telecomunicação bidirecional;

• Finalidade de esclarecer dúvidas sobre procedimentos

clínicos, ações de saúde e questões relativas ao 

processo de trabalho:

• Caso clínico

• Processo de trabalho

• Regulação

• Pode ser síncrona ou assíncrona;

• As Teleconsultorias, os Telediagnósticos e a Segunda 

Opinião Formativa são respondidas pelos Telessaúde

Brasil Redes.
Fonte: SGTES – Ministério da Saúde



Telediagnóstico

• É um serviço autônomo 
que utiliza as TIC para 
realizar serviços de apoio 
ao diagnóstico através de 
distância e temporal;

Fonte: SGTES – Ministério da Saúde



Tele-educação

• Conferências, aulas e cursos, 
ministrados por meio da utilização 
das TIC

Fonte: SGTES – Ministério da Saúde



Atividades de educação permanente com os profissionais da 
rede de saúde bucal da Paraíba

Discussão dos casos clínicos



Segunda Opinião Formativa (SOF)

• É uma resposta sistematizada, construída 

com base em revisão bibliográfica, nas 

melhores evidências científicas e clínicas

e no papel ordenador da atenção básica à 

saúde;

• São perguntas originadas das 

teleconsultorias, e selecionadas a partir 

de critérios de relevância e pertinência em 

relação às diretrizes do SUS.







Registro das ações de telemonitoramento e 
teleorientação em SB no e-SUS









Considerações 
finais

• Como podemos perceber, a TELEODONTOLOGIA pode ser utilizado 
em uma infinidade de ações:

- Em qualquer ponto da rede;

- Integralidade da assistência;

- Organizar fila de espera;

- Tornar a odontologia mais acessível;

- Orientar APS para identificar e triar casos urgentes;

- Esclarecer dúvidas durante os atendimentos;

- Evita deslocamentos desnecessários dos pacientes;

- Redução de custos para o sistema e social;

- Localizar tabagistas/etilistas - fatores de risco;

- PSE;

- Visitas domiciliares de forma remota.
- PNES
.
.



Teleinterconsulta em estomatologia na 
paraíba

Aplicativo no auxílio à detecção das lesões de tecidos moles

Prof. Dr. Edson Hilan Gomes de Lucena (UFPB)



teleestomatologiapb@gmail.com

edson.lucena@academico.ufpb.br

mailto:teleestomatologiapb@gmail.com
mailto:Edson.lucena@acadêmico.ufpb.br


App de Teleinteconsulta

• Destina-se a realização de consultas na área de Estomatologia por meio de 
uma TIC.

• O uso desse aplicativo permite:

• Comunicação rápida, eficaz e sigilosa devido aos mecanismos de controle de 
dados;

• Permite estabelecer um fluxo de diálogo e de encaminhamento para unidades de 
atendimento de maior complexidade e de apoio à diagnóstico. 

• Público alvo: 

• Cirurgiões-dentistas da atenção primária, secundária ou terciária

• Preferencialmente, para profissionais atuantes no SUS

• Interface Simples e Intuitiva

• Fácil navegação

• Download gratuito

→ Android: Play Store

→ IOS: https://fuscia-silver-8134.glideapp.io



Fluxograma do 
Aplicativo

Teleinterconsulta
em Estomatologia



Aplicativo em Números 
(Lançado em maio/2021)

26.07.2022

•2 professores; 10 residentes; 2 CD e 3 pós-graduandos

17 Consultores

214 Profissionais Cadastrados

•Casos de CCE

•Todos casos foram respondidos em menos de 24 horas

•Caso suspeito de abuso infantil

•Agilidade no atendimento de diagnóstico (HU) e cirúrgico

170 Casos Clínicos Catalogados

•Profissionais de 70 Municípios PB cadastrados 

•9 Municípios fora da Paraíba

Disponível para os 223 Municípios da PB

•Maior agilidade no exame Anatomopatológico

Parceria com o CEDC (SES/PB)

Inclusão da ferramenta de Teleconsulta - síncrona

•Ampliação das ações - apurar a visão dos CD

Ação de vigilância

•Fatores de risco

•Diagnóstico precoce

•Tratamento precoce

Combater o câncer







Considerações

• O APP -> aproximação entre os profissionais de saúde distribuídos por todo o Estado da Paraíba;

• Importante ferramenta para o aconselhamento e diagnóstico das alterações em cavidade bucal;

• Otimiza o atendimento e manejo adequado dos pacientes.

• A análise dos dados permitirá:

• Conhecer o perfil epidemiológico e distribuição demográfica das alterações de tecidos moles e 

suspeitas do câncer de boca na Paraíba;

• Planejar ações que reduzam o diagnóstico tardio;

• Colaborar para redução dos altos índices de morbidade e mortalidade do câncer. 



Considerações

•Reforça o caráter da responsabilidade social

•Mais uma elemento de aproximação do curso de Odontologia com a 
comunidade e dos principais agravos que acometem a população

•Auxilia diretamente na resolução dos problemas de saúde bucal

UFPB

•Potencializa a formação em estomatologia

•Permite o entendimento da rede pública de saúde
Discentes

•Melhora prática clínica

•Fortalece o caráter educativo

•Formação por educação permanente
Profissionais da Rede

•Diagnóstico e início do tratamento mais rápido

•Melhora do fluxo na Rede

•Evita deslocamentos desnecessários
Usuários do SUS



Pergunta 1

• Olá professor Edson, sou Edlair, estou finalizando 

minha dissertação de mestrado que estudou 

regulamentações institucionais e práticas de 

cirurgiões-dentistas, e identifiquei em meus 

achados que a teleodontologia foi impulsionada 

pelo contexto pandêmico. Nesse sentido, e sob o 

seu ponto de vista e diante das possibilidades de 

uso da teleodontologia no Brasil, que 

aprendizado a pandemia nos traz?



Pergunta 2

• Saudações professor Edson, sou Paloma, recentemente finalizei a minha 

dissertação de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva (MEPISCO) que 

versou sobre Saúde na Escola, Processo de Trabalho dos profissionais da 

Saúde e Educação, que atuam nos espaços escolares, e a possibilidade da 

utilização dos Serious Games (jogos educativos) como mediadores das 

práticas de educação em saúde.  Diante dos resultados, observou-se a 

inexistência de projetos integrados e intersetoriais ou tecnologia como 

recurso auxiliar nessas práticas de trabalho. Nesse contexto, diante das 

possibilidades de uso da teleodontologia, como essa tecnologia poderia 

contribuir para fomentar as práticas intersetoriais (saúde e educação) das 

atividades de Saúde na Escola?



Pergunta 3

• Oi prof Edson, sou Rafaela, mestranda em Saúde Coletiva 

no Mepisco- Uneb. Meu projeto de dissertação é sobre 

teleodontologia no período da pandemia. Como dentista 

atuante na USF, percebo falta de motivação dos 

profissionais para usar a teleodontologia, principalmente 

na atenção básica. Como incentivar esses profissionais, 

sabendo que a teleodontologia é uma ferramenta 

importante na AB e para ações intersetoriais como PSE? 

• Gostaria de saber também quais as tecnologias 

disponíveis no SUS para realizar as ações de 

teleodontologia na atenção básica.









• Instagram

@casbsus
@cocaufpb





A pandemia nos levou a repensarmos

o processo de trabalho e, isso, passa

pela incorporação da teleodontologia.

(Carrer, 2020)



Obrigado!

edson.lucena@academico.ufpb.br


