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RESUMO 
 
 

No Brasil, com o intuito de qualificar a Atenção Básica, o Ministério da 
Saúde implementou o Programa Telessaúde Brasil Redes para fornecer 
atividades assistenciais (teleassistência) e de suporte à educação permanente 
em saúde (tele-educação). Nesse aspecto, um dos principais serviços 
oferecidos é o de teleconsultorias. Como parte da expansão nacional do 
programa, foi criado, no Rio Grande do Norte, um núcleo local de telessaúde, 
denominado Telessaúde/RN. Esta pesquisa teve como objetivo implementar o 
serviço de teleconsultoria na especialidade de cardiologia no Telessaúde/RN, 
analisando as características das teleconsultorias em cardiologia solicitadas. 
Ademais, analisar as Segundas Opiniões Formativas em cardiologia 
disponíveis no Portal Telessáude Brasil. Trata-se de estudo quantitativo, com 
desenho observacional e caráter descritivo. Foram identificadas 56 Segundas 
Opiniões Formativas relacionadas à cardiologia no portal Telessaúde Brasil, 
sendo a maioria referentes à hipertensão arterial sistêmica (29%), solicitadas 
por médicos (59%) e com abordagem sobre aspectos relativos a apoio ao 
tratamento (30%). No núcleo de Telessaúde do Rio Grande Norte, foram 
realizadas 47 teleconsultorias em cardiologia, sendo a maior parte delas 
também relativa à hipertensão arterial (50%), requeridas em sua maioria por 
agentes comunitários de saúde (45%) e com enfoque direcionado a apoio ao 
tratamento (52%). A teleconsultoria em cardiologia foi implementada no núcleo 
Telessaúde/RN, sendo realizada sistematicamente desde abril de 2014 e 
representa uma estratégia prática e eficiente, capaz de garantir a oferta de 
serviços de saúde, alcançando aqueles que vivem em áreas distantes e 
carentes. Conhecer a demanda das teleconsultorias é de extrema relevância, 
pois fornece informações necessárias para suprir as deficiências existentes, 
quer sejam de natureza assistencial, gerencial e/ou educacional, como também 
possibilita pensar em estratégias públicas que melhorem as demandas 
identificadas nas solicitações de teleconsultoria. 

 
 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Telessaúde, Cardiologia, 

Teleconsultoria.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
 In order to qualify Primary Health Care in Brazil, the Ministry of Health 
implemented the Brazilian Telehealth Program to provide health support 
(telecare) and permanent health education (tele-education). In this respect, one 
of the primary services offered is teleconsultation. As part of the national 
expansion of the program, a local Telehealth Center, called Telehealth/RN, was 
created in Rio Grande do Norte state. The aim of this study was to describe the 
implementation of cardiological teleconsultations at Telehealth/RN, and analyze 
the characteristics of the teleconsultations in cardiology requested. Formative 
Second Opinions in cardiology, available at the web site of the Brazilian 
Telehealth Program, were also examined. This is a quantitative study with a 
descriptive, observational design. A total of 56 Formative Second Opinions in 
cardiology were identified, a majority related to hypertension (29%), focused on 
treatment support (30%), and requested by doctors (59%). At Telehealth/RN, 47 
teleconsultations in cardiology were carried out, a majority also related to 
hypertension (50%), requested by community health workers (45%) and 
focused directly on treatment (52%). Cardiological teleconsultation, 
implemented at the Telehealth/RN in April 2014, is a practical and efficient 
strategy capable of ensuring health services and reaching those who live in 
remote areas. Knowing the demand for teleconsultations is extremely important, 
given that they provide the information needed to correct existing inadequacies 
related to care, management and/or education, as well as providing the basis 
for public policies that meet the demands of teleconsultation. 

 

Keywords: Primary Health Care, Telehealth, Cardiology, Teleconsulting. 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AB.................................................................................................Atenção Básica 

APS...........................................................................Atenção Primária em Saúde 

BVS............................................................................Biblioteca Virtual em Saúde 

CFM......................................................................Conselho Federal de Medicina 

DAB..................................................................Departamento de Atenção Básica 

DATASUS..................Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

DeCS..............................................................Descritores em Ciências da Saúde 

HUOL............................................................Hospital Universitário Onofre Lopes 

MS..........................................................................................Ministério da Saúde 

OMS....................................................................Organização Mundial da Saúde 

RN.........................................................................................Rio Grande do Norte 

RNP............................................................Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

RUTE............................................................Rede Universitária de Telemedicina 

SEDIS...........................................................Secretaria de Educação à Distância 

SESAP....................................................Secretaria de Estado de Saúde Pública 

SOF...........................................................................Segunda Opinião Formativa 

SUS................................................................................Sistema Único de Saúde 

TELESSAÚDE/RN.....Núcleo de Telessaúde do Estado do Rio Grande do Norte 

TIC....................................................Tecnologias de Informação e Comunicação 

UFRN............................................Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Definição das atividades-fim do Programa Telessaúde Brasil 

Redes.................................................................................................................13 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Página eletrônica do Programa Telessaúde Brasil Redes ...............17 

 

Figura 2 - Modelo de SOF disponível na página eletrônica do Programa 
Telessaúde Brasil Redes...................................................................................18 

 

Figura 3 - Página eletrônica do Telessaúde/RN................................................19 

Figura 4 - Fluxo das teleconsultorias no Telessáude/RN..................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO...............................................................................................11 

 

2. OBJETIVOS...................................................................................................17 

 

3. MÉTODOS.....................................................................................................18 

 3.1 Avaliação das Segundas Opiniões Formativas em cardiologia 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde.......................................................18 

 3.1 Implementação e análise das teleconsultorias em cardiologia do 

Núcleo de Telessáude do Rio Grande do Norte................................................20 

 

4. RESULTADOS...............................................................................................23 

 4.1 Primeiro produto – Capítulo de livro..................................................23 

 4.2 Segundo produto – Artigo de revista.................................................34 

 

5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE...............................................................................................................51 

 

6. REFERÊNCIAS.............................................................................................53 

 

ANEXOS/APÊNDICES......................................................................................56 

 Anexo 1...................................................................................................57 

 Anexo 2...................................................................................................60 

 Apêndice 1..............................................................................................61 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A telemedicina surgiu no final dos anos de 1950, nos setores militares e 

de tecnologia espacial, com a finalidade de prover suporte médico remoto1. Tal 

prática vem se popularizando, principalmente devido ao desenvolvimento de 

novas ferramentas e aos recentes avanços na área das telecomunicações. As 

necessidades contemporâneas de ampliação do acesso, melhoria da qualidade 

e redução de custos dos serviços de saúde promoveram a sua difusão em 

todas as regiões do mundo, como parte integrante dos serviços tradicionais de 

saúde2. 

Diferentes termos e conceitos podem ser encontrados para definir 

telemedicina e telessáude, porém a ideia central é a utilização de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) na saúde quando os atores envolvidos 

estão distantes um do outro. 

Para o Conselho Federal de Medicina (CFM), a telemedicina é o 

exercício da Medicina através da utilização de metodologias interativas de 

comunicação audio-visual e de dados, com o objetivo de assistência, educação 

e pesquisa em Saúde³. A Organização Mundial de Saúde (OMS), numa 

definição mais ampliada, conceitua telessaúde como a oferta de serviços 

ligados ao cuidado com a saúde nos casos em que a distância é um fator 

crítico. Tais serviços são providos por profissionais da área de saúde, usando 

tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de 

informações válidas para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, 

bem como para a contínua educação dos profissionais envolvidos, sempre com 

o interesse de melhorar a qualidade de saúde das pessoas e de suas 

comunidades4. Os termos telessaúde e telemedicina tem o mesmo princípio e, 

para alguns autores, são utilizados como sinônimos. No entanto, telessaúde ou 

e-saúde, por ser mais abrangente, tem sido usado com mais frequência nas 

publicações atuais, evidenciando que a utilização de recursos para 

comunicação a distância não está disponível apenas aos profissionais médicos, 

mas também aos demais profissionais que desenvolvem atividades na área de 

saúde, como enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas e outros.  

A telessaúde é considerada uma área abrangente, de grande evolução e 

potencial. O número de países que utilizam serviços de telemedicina e a 
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proporção de serviços considerados estabelecidos são mais altos nas regiões 

mais ricas do globo. Os tipos de aplicações (telemonitoramento, 

telediagnóstico, teleconsultas, teleconsultorias, educação a distância) também 

diferem de acordo com as necessidades e os recursos tecnológicos disponíveis 

em cada país. Nos países desenvolvidos, as aplicações são voltadas, 

principalmente, para diagnóstico e monitoramento. Naqueles em 

desenvolvimento, o foco são as teleconsultorias para ampliar o acesso da 

população a serviços especializados e melhorar as conexões dos serviços 

básicos com os demais níveis de atenção1. 

A OMS recomenda que seus Estados-Membros utilizem a telessaúde 

como instrumento estratégico de ampliação do acesso e da melhoria da 

qualidade da assistência. Os resultados de um inquérito conduzido pela OMS 

evidenciaram que, apesar da comprovação da viabilidade, utilidade e 

sustentabilidade das aplicações de baixo custo, sua utilização não tem ocorrido 

em escala significativa nos países em desenvolvimento e em regiões com 

infraestrutura limitada1. 

O Brasil é um país de dimensões continentais, com 8,5 milhões de km2 e 

uma população de mais de 200 milhões de habitantes5. De acordo com a 

constituição brasileira, a saúde é direito de todos e dever do Estado6. Pela Lei 

Orgânica da Saúde, o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser 

universal, equitativo e integral7. No entanto, através de uma observação 

diagnóstica da realidade, percebe-se que o SUS não consegue uma 

resolubilidade satisfatória para todos os problemas de saúde dos pacientes que 

necessitam de atendimento na rede de Atenção Básica (AB). A demanda por 

atendimentos complexos, cada vez mais frequentes, tem feito com que haja 

demora no agendamento dos procedimentos necessários e consequente 

demora no tratamento de saúde. Além disso, há grande discrepância na 

distribuição de profissionais e serviços especializados, com imensa 

concentração nos grandes centros urbanos. 

A partir dessa constatação, levanta-se questionamento de como se 

poderia realizar a prestação de serviços especializados em tempo hábil para as 

populações que estão longe dos centros de referência, sem que os pacientes 

necessitassem se deslocar de um local para outro. Outro item, de caráter não 
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assistencial, mas sim formativo, é o de como facilitar o acesso à educação 

permanente para os profissionais, levando-se em conta as necessidades 

regionais. Uma resposta para essas indagações pode estar no 

desenvolvimento de estratégias e ações em telessaúde. 

A formalização da telessaúde no Brasil, no âmbito do Ministério da 

Saúde (MS), veio ocorrer em 2007, com a publicação da portaria 35/2007 no 

Diário Oficial da União, que institui o Programa Nacional de Telessaúde, com o 

objetivo de desenvolver ações de apoio à assistência à saúde e, sobretudo, de 

educação permanente em Saúde da Família, visando à educação para o 

trabalho e objetivando a perspectiva de mudanças de práticas que resultem na 

qualidade do atendimento da Atenção Básica8. 

Na sequência, em 2011, são publicadas três portarias que reforçam as 

ações de telessaúde no Brasil. Inicia com a Portaria nº 2.546, de 27 de outubro 

de 2011, que redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser 

denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil 

Redes)9. Em seguida, é publicada a Portaria nº 2.554, de 28 de outubro de 

2011, que integra o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de 

Saúde ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes10. Por último, na 

Portaria nº 2.647, de 7 de novembro de 2011, o Ministério da Saúde dispõe 

sobre os valores máximos a serem repassados aos Estados no âmbito dos 

serviços de telessaúde11. 

Atualmente, o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes está 

presente em todas as Unidades da Federação, podendo ter núcleos de 

abrangências estadual ou intermunicipal. As atividades-fim dos núcleos de 

telessaúde são: Teleconsultorias; Segunda Opinião Formativa (SOF); 

Telediagnóstico; Tele-educacão. A conceituação de cada atividade está 

detalhada na tabela 1. Essas atividades podem ser registradas em plataformas 

online, onde é possível cadastrar usuários e estabelecimentos que utilizam a 

ferramenta, bem como sistematizar e monitorar a sua produção. 

Como visto, um dos serviços prestados pelo Telessaúde Brasil Redes é 

o de teleconsultoria, que pode ser concretizada nas modalidades síncrona ou 

assíncrona12-14. Na teleconsultoria síncrona, o diálogo é realizado em tempo 

real (ou seja, on line), normalmente por web ou videoconferência pré-agendada 

e geralmente envolve caso clínico de pacientes ou questões de saúde mais 
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complexas. Na modalidade assíncrona, cuja demanda é bem mais frequente, a 

troca de informações entre os profissionais é realizada por meio de mensagens 

off-line, através de textos e imagens de forma não simultânea12. 

 

Tabela 1. Definição das atividades-fim do Programa Telessaúde Brasil Redes9 

Teleconsultoria 

“consulta registrada e realizada entre 

trabalhadores, profissionais e gestores da área de 

saúde, por meio de instrumentos de 

telecomunicação bidirecional, com o fim de 

esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, 

ações de saúde e questões relativas ao processo 

de trabalho” 

Segunda Opinião Formativa 

“resposta sistematizada, construída com base em 

revisão bibliográfica, nas melhores evidências 

científicas e clínicas e no papel ordenador da 

Atenção Básica à saúde, a perguntas originadas 

das teleconsultorias, e selecionadas a partir de 

critérios de relevância e pertinência em relação às 

diretrizes do SUS” 

Telediagnóstico 

“serviço autônomo que utiliza as tecnologias de 

informação e comunicação para realizar serviços de 

apoio ao diagnóstico através de distâncias 

geográfica e temporal” 

Tele-educação 
“conferências, aulas e cursos, ministrados por meio 

da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação” 

 

Caso o conteúdo da resposta de uma teleconsultoria assíncrona seja 

pertinente e replicável nos contextos regionais e/ou nacional de saúde, poderá 

vir a se transformar, após um processo de anonimização e revisão por pares 

profissionais, em uma Segunda Opinião Formativa (SOF), sendo 

disponibilizada pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e aberta para consulta 

por todos. As SOFs são reunidas pela BVS na página eletrônica do Programa 

Telessaúde Brasil Redes (http://www.telessaudebrasil.org.br)12. 

É importante frisar que toda teleconsultoria é uma atividade interativa 

que, diferentemente do simples esclarecimento de dúvidas, foca também na 

transmissão de um conhecimento, de forma direcionada, para a elaboração de 

um raciocínio clínico. Está centrada na formação do profissional solicitante, 

baseando-se no problema vivenciado na prática cotidiana. Isso permite que o 

teleconsultor/educador identifique as necessidades de um profissional distante, 

transformando o processo em uma dinâmica que contextualiza a educação de 

http://www.telessaudebrasil.org.br)12./
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acordo com as necessidades regionais da Atenção Básica. É um método a 

distância que contribui com a educação continuada e permanente de 

profissionais e estudantes, e não somente na solução de dúvidas e de casos 

clínicos15. 

A telessaúde vem contribuindo com soluções específicas para diversas 

especialidades médicas tais como cardiologia, radiologia, dermatologia, 

pneumologia e oftalmologia, entre tantas outras.  Em nosso país, atenção 

especial tem sido dedicada à telecardiologia, onde diferentes soluções têm sido 

desenvolvidas para agilizar e aumentar a eficácia no atendimento médico16. 

Informações do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

indicam que, em 2009, as doenças do aparelho circulatório representaram 

10,24% do total de internações hospitalares, ocupando o segundo lugar 

proporcional de internações por grupos de causas17. Considerando a 

importância da prevalência das doenças cardiovasculares no Brasil, que não 

difere de outros países do mundo, é de se prever que um programa de 

telecardiologia eficiente seja capaz de causar significativo impacto positivo na 

saúde populacional, além de ter relevante importância como estratégia de 

educação permanente aos profissionais da saúde18. 

Com a recente política de expansão do Programa Telessaúde Brasil 

Redes, o estado do Rio Grande do Norte também foi inserido nesse processo, 

a partir do ano de 2012, constituindo o seu próprio núcleo de telessáude 

(Telessaúde/RN). O plano de trabalho de telessaúde no Rio Grande do Norte 

foi resultado de uma construção compartilhada entre a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e a Secretaria de Estado da Saúde Pública 

(SESAP/RN), com o apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde e da 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), por meio da coordenação da 

Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). 

O estado do Rio Grande do Norte, localizado no Nordeste do Brasil, tem 

uma população estimada de 3,4 milhões de habitantes, distribuída em 167 

municípios, grande parte com população inferior a 20.000 habitantes19. A 

maioria das cidades tem marcada carência de serviços assistenciais na área de 

saúde, especialmente de serviços especializados, incluindo a cardiologia.  

Com a ideia de aprimorar o diagnóstico e a assistência cardiológica, 

este projeto visou a implementação da telecardiologia no Rio Grande do 
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Norte, disponibilizando para os usuários do núcleo Telessaúde/RN a 

possibilidade de realização de teleconsultorias com assuntos específicos 

relativos à área cardiológica, possibilitando uma comunicação rápida e direta 

dos médicos e trabalhadores de saúde com o polo universitário de excelência 

(no caso, a UFRN) e propiciando aos pacientes de municípios pequenos e 

remotos acesso a uma Atenção Primária à Saúde (APS) mais qualificada e 

resolutiva, rompendo o isolamento geográfico e social dessas localidades. 

Ademais, a teleconsultoria tem a capacidade de qualificar os 

encaminhamentos, possibilitar melhor organização do atendimento 

especializado e, consequentemente, melhorar a qualidade da assistência ao 

paciente20. Constitui também uma importante ferramenta de educação 

permanente, tendo em vista que a fixação do conhecimento é melhor quando 

advém da resolução de problemas e desafios reais vivenciados ou tem 

aplicação prática imediata21. Ou seja, a tele-educação é sempre uma parte 

intrínseca da teleassistência, pois a cada discussão do caso clínico ou 

teleconsultoria, existe o aprendizado baseado nas dúvidas cotidianas em 

serviço22. Dessa forma, contribui-se para o desenvolvimento de habilidades e 

competências, propicia-se mais segurança ao profissional e reduz-se a 

sensação de isolamento imposto pelas distâncias geográficas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Implementar e disponibilizar o sistema de teleconsultoria em 

cardiologia do Núcleo de Telessaúde do estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Analisar e descrever o perfil da demanda das atividades de 

teleconsultoria em cardiologia realizadas pelo Telessaúde/RN. 

 

 Avaliar as Segundas Opiniões Formativas em Cardiologia disponíveis no 

Portal Telessaúde Brasil Redes. 
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3 MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido por meio de abordagem quantitativa 

com desenho observacional, delineamento de pesquisa não-experimental e 

caráter descritivo. A fim de alcançar os objetivos pressupostos neste trabalho, 

as estratégias metodológicas foram divididas em duas fases: 

 

3.1 Avaliação das Segundas Opiniões Formativas em Cardiologia 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 

 

Inicialmente, foi realizada pesquisa de busca sobre as SOF relativas à 

área de cardiologia já existentes no portal Telessáude Brasil 

(www.telessaudebrasil.org.br), que é de livre acesso a qualquer profissional de 

saúde (figuras 1 a 2). Por tratar-se de um repositório com diversas 

teleconsultorias produzidas pelos núcleos de telessaúde do Brasil, a consulta a 

esse banco é considerada imprescindível para evitar o retrabalho e reduzir o 

tempo de resposta dos teleconsultores. Nessa etapa, foram consideradas para 

análise todo o universo das SOFs presentes até a data de 31 de dezembro de 

2014. 

 
Figura 1 – Página eletrônica do Programa Telessaúde Brasil Redes 

http://www.telessaudebrasil.org.br/
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Figura 2 – Modelo de SOF disponível na página eletrônica do Programa 
Telessaúde Brasil Redes 

 

A estratégia inicial foi a de utilizar palavras-chave com base nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), pressupondo que é dessa forma 

que os profissionais fazem a sua busca no portal para encontrar o conteúdo 

desejado. Utilizamos palavras-chaves como cardiologia e assuntos específicos 

da área cardiológica, tais como hipertensão, arritmia, insuficiência cardíaca, 

angina, infarto e dislipidemia. Os temas pesquisados foram determinados pela 

prevalência das doenças cardiológicas na atenção primária e os resultados 

encontrados foram catalogados. Devido a dificuldades identificadas no 

buscador do site, já que havia muitos resultados que não correspondiam ao 

tema pesquisado, optou-se por fazer a leitura individualizada, uma a uma, de 

cada SOF existente, independentemente do assunto, sem ajuda do mecanismo 

de busca, e, após a leitura, foram selecionadas apenas aquelas relativas à área 

de cardiologia. Em seguida, essas selecionadas foram tabuladas em planilha 

específica do Microsoft Excel 2013, na qual se encontram os seguintes 

campos: 1) Pergunta geradora da SOF; 2) Tema prioritários da APS; 3) Tema 

em cardiologia; 4) Ano de Publicação (2008 a 2014); 5) Tempo de publicação 

em meses; 6) Núcleo de Telessaúde responsável pela SOF; 7) Categoria do 

profissional solicitante; 8) Existência de diretrizes na atenção básica; 9) Grau 

de evidência científica da resposta.  
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3.2 Implementação e análise das Teleconsultorias em cardiologia do 

Núcleo de Telessáude do Rio Grande do Norte 

 

 O Telessaúde/RN oferece teleconsultorias síncronas (on-line) e 

assíncronas (off-line, ou seja, que não ocorrem em tempo real) nas diversas 

áreas aos profissionais de saúde dos municípios do estado do Rio Grande do 

Norte.  Três atores participam da teleconsultoria assíncrona: o profissional 

demandante, pertencente a uma unidade de saúde da família dos municípios 

cadastrados; o médico regulador; e o teleconsultor especialista, quando 

necessário.  

O profissional solicitante acessa o sistema virtual pela Internet 

(www.telessaude.ufrn.br) e descreve seu questionamento ou caso clínico 

(dúvida real originária no seu ambiente de trabalho), podendo inclusive anexar 

documentos, fotos ou qualquer outro arquivo que julgar necessário (figura 3). 

As teleconsultorias inseridas pelos profissionais da APS são analisadas em sua 

totalidade pelo médico regulador, que é especializado em Medicina de Família 

e Comunidade e está lotado na UFRN. Após essa análise, o regulador decide 

se responde diretamente às questões ou se encaminha para um profissional 

especialista.  Recebida a demanda, o especialista pode optar por devolver a 

questão para o regulador (caso sinta-se impossibilitado de responder) ou enviar 

sua opinião diretamente ao profissional de saúde (figura 4).  

 
Figura 3 - Página eletrônica do Telessaúde/RN 
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Figura 4 - Fluxo das teleconsultorias no Telessaúde/RN 

 

A partir de Abril de 2014, este pesquisador, especialista em Cardiologia 

pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, passou, através deste projeto de 

pesquisa, a fazer parte do grupo de teleconsultores do Telessaúde/RN, sendo 

capacitado através do Curso de Formação de Telerreguladores e 

Teleconsultores de Telessaúde para APS, promovido pelo Ministério da Saúde. 

Desde então, passou a ser responsável pelas respostas às teleconsultorias em 

cardiologia do núcleo Telessaúde/RN.  

As respostas às solicitações demandadas seguem o padrão definido 

pelo manual ‘Protocolo de Resposta a Teleconsultorias’, do Ministério da 

Saúde, sendo seu conteúdo elaborado de forma objetiva, estruturada e com 

linguagem apropriada ao profissional solicitante, fornecendo acesso a 

informação baseada na melhor evidência científica disponível e mais atualizada 

sobre o tema demandado, no contexto do SUS e da APS. O banco de SOF do 

Telessaúde Brasil Redes, os Cadernos de Atenção Básica, as publicações do 

Departamento de Atenção Básica (DAB/MS) e as bases de dados 

disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, como Best Practice, Dynamed e 

UpToDate são as fontes mais utilizadas na construção das respostas. 

Foram submetidas à análise todas as teleconsultorias em cardiologia 

consecutivas realizadas no Telessaúde/RN de abril a dezembro de 2014. Elas 
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estão disponíveis no banco de dados do sistema do Telessaúde/RN, que fica 

sob a responsabilidade da Secretaria de Educação à Distância (SEDIS/UFRN). 

Os dados referentes às teleconsultorias foram tabulados e tratados em planilha 

do programa Microsoft Excel 2013, cujas variáveis em análise consistem em: 1) 

Mês e ano da solicitação; 2) Tema prioritário em APS; 3) Tema em Cardiologia; 

4) Enfoque principal do questionamento; 5) Categoria profissional do 

solicitante; 5) Nível de complexidade da dúvida; 6) Existência de diretrizes na 

Atenção Básica em relação ao tema abordado. 

 

Aspectos Éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Médica do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de no 

19316713.9.0000.5292. 
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4 RESULTADOS 

  

 Este estudo resultou na produção de um capítulo de livro e um artigo 

científico. O capítulo de livro versa sobre as aplicações e a situação atual da 

telecardiologia, com considerações sobre os cenários nacional e no estado do 

Rio Grande do Norte. O artigo enfoca as análises das SOFs em cardiologia 

disponíveis no portal Telessaúde Brasil Redes e as teleconsultorias em 

cardiologia realizadas no Núcleo de Telessaúde do Rio Grande do Norte. 

 

4.1  Primeiro produto – Capítulo de livro 

 

 TELECARDIOLOGIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

SITUAÇÃO ATUAL FRENTE AO CENÁRIO NACIONAL (aceito para 

publicação como capítulo do livro intitulado A Telessaúde no Brasil e a 

Inovação Tecnológica na Atenção Primária – anexo 1). 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde1 (OMS) define 

telemedicina/telessaúde como a oferta de serviços ligados ao cuidado com a 

saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Tais serviços são 

providos por profissionais da área de saúde, usando tecnologias de informação 

e de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para 

diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças, bem como para a contínua 

educação dos profissionais envolvidos, sempre com o interesse de melhorar a 

qualidade de saúde das pessoas e de suas comunidades. Tal prática vem se 

popularizando, principalmente devido ao desenvolvimento de novas 

ferramentas e por diminuição substancial em seus custos de implantação2. 

Com grandes investimentos públicos nos últimos cinco anos, o Brasil 

acompanha a tendência mundial no desenvolvimento da telessaúde, aplicando 

essa tecnologia particularmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Diversos 

projetos em níveis nacional, estadual e municipal foram implementados. Em 

nível nacional, desde 2007, o Ministério da Saúde desenvolve o Programa 
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Nacional de Telessaúde, com o objetivo de apoiar a Atenção Primária (APS) 

nos estados brasileiros por meio de atividades de teleassistência e tele-

educação entre universidades e pontos remotos3. 

A telessaúde vem contribuindo com soluções específicas para diversas 

especialidades médicas tais como radiologia, dermatologia, pneumologia e 

oftalmologia, dentre tantas outras.  Em nosso país, atenção especial tem sido 

dedicada à telecardiologia, onde diferentes soluções tem sido desenvolvidas 

para agilizar e aumentar a eficácia no atendimento médico2. 

Dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) indicam 

que, em 2009, as doenças do aparelho circulatório representaram 10,24% do 

total de internações hospitalares, ocupando o segundo lugar proporcional de 

internações por grupos de causas4. Considerando a importância da prevalência 

das doenças cardiovasculares no Brasil, o que não difere de outros países do 

mundo, é de se prever que um programa de telecardiologia eficiente seja capaz 

de causar significativo impacto na saúde populacional, além de ter relevante 

importância como estratégia de educação permanente aos profissionais da 

saúde5. 

Este capítulo resume informações atualizadas sobre as potencialidades 

da telecardiologia, um exemplo de sucesso no cenário nacional e a situação 

atual no estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

2 APLICAÇÕES DA TELESSAÚDE NA CARDIOLOGIA  

 

No âmbito da telessaúde, a cardiologia é uma das especialidades 

médicas mais desenvolvidas, englobando quase todas as áreas de atuação. A 

seguir, faremos algumas considerações sobre a aplicabilidade da telemedicina 

em pelo menos três dos principais grupos de afecções cardiológicas. 

 

2.1 Telecardiologia no tratamento da Insuficiência Cardíaca 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é a via final comum da maioria das doenças 

que acometem o coração, sendo um dos mais importantes desafios clínicos 

atuais na área da saúde, além de ser a causa atual mais freqüente de 
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internação por doença cardiovascular6, consequentemente gerando os maiores 

custos. 

O uso da telecardiologia no tratamento de pacientes com IC vem se 

expandindo em todo o mundo. Muitos estudos têm demonstrado uma redução 

substancial nas taxas de admissão hospitalar, no tempo de hospitalização, bem 

como aumento na sobrevida de pacientes que são conduzidos com o apoio do 

telemonitoramento à distância. Em recente meta-análise, Klersy et al.7 

relataram que a monitorização remota de pacientes reduziu o risco de morte e 

a duração da hospitalização por qualquer causa, incluindo IC, comparando com 

o grupo de tratamento usual. Os achados de uma recente revisão da Cochrane 

mostrou redução de 44% no risco de morte e de 21% nas hospitalizações, com 

importante melhora na qualidade de vida associada à redução de custos8. 

 

2.2 Telecardiologia no diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio 

  

Aumentar a eficácia no tratamento do infarto agudo do miocárdio, 

reduzindo o tempo decorrido desde o diagnóstico até a realização do estudo 

hemodinâmico (cateterismo) é um dos principais objetivos do manejo atual. 

Mesmo assim, poucos hospitais conseguem tratar os pacientes no prazo 

preconizado após sua chegada na sala de emergência (idealmente, o tempo 

deve ser inferior a 90 minutos). Muitas tentativas têm sido feitas para 

implementar a tecnologia da telemedicina com o intuito de reduzir esse tempo 

crucial. Estudos mostram que a transmissão pré-hospitalar do 

eletrocardiograma de pacientes com dor torácica diretamente para o 

cardiologista de plantão reduz significativamente o tempo gasto até a 

realização do cateterismo/angioplastia coronariana9.  

Além disso, a telemetria e o rápido diagnóstico eletrocardiográfico 

também podem permitir o uso pré-hospitalar de trombolítico (droga que 

dissolve os coágulos e desfaz a obstrução da artéria coronária, interrompendo 

o infarto), especialmente naqueles lugares onde não se dispõe de serviços de 

hemodinâmica, como áreas rurais ou pequenas cidades. Dessa forma, os 

pacientes poderão receber o tratamento imediato já na ambulância. Além disso, 

o uso precoce do medicamento reduz as chances de o infartado apresentar 

sequelas como a insuficiência cardíaca. Esse tipo de ação vem sendo 
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incentivada no Brasil pelo Ministério da Saúde em parcerias com o SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 

 

2.3 Telecardiologia no diagnóstico e acompanhamento da Hipertensão 

Arterial 

  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das principais causas de 

morte no mundo. No Brasil, 24,3% da população adulta (≥ 18 anos) tem 

diagnóstico médico estabelecido de HAS10. 

Apesar de a doença estar entre as causas mais comuns de consultas 

médicas, vários estudos mostraram que apenas 25% dos pacientes 

hipertensos têm controle adequado da pressão arterial, resultando em risco 

elevado de doença arterial coronariana, insuficiências cardíaca e renal, doença 

vascular periférica e acidente vascular encefálico11. O monitoramento domiciliar 

da pressão arterial é uma prática bem estabelecida e que tem mostrado 

aumento na adesão ao regime de tratamento bem como auxiliado no alcance 

dos níveis-alvos de meta pressórica. 

 Alguns estudos demonstraram a eficácia da telemedicina no tratamento 

da HAS. Bobrie et al. avaliaram os efeitos da auto-titulação dos medicamentos 

anti-hipertensivos através de instruções realizadas por telemedicina. De forma 

geral, 58% dos pacientes ficaram satisfeitos e 23% muito satisfeitos com o 

programa. Aproximadamente 78% dos hipertensos envolvidos no estudo 

cumpriram completamente as instruções de auto-medição12. 

 

3 A TELEASSISTÊNCIA CARDIOLÓGICA NO BRASIL: UMA EXPERIÊNCIA 

DE SUCESSO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

O estado de Minas Gerais ocupa lugar de destaque no cenário nacional 

por suas ações de telessaúde, iniciadas nos anos 2000, com investimentos dos 

governos federal, estadual e municipal e de agências de fomento à pesquisa. 

Em 2005, foi criada a Rede de Teleassistência de Minas Gerais (RTMG), que 

presta serviços de teleconsultoria e telediagnóstico em cardiologia a 821 

pontos de atenção à saúde localizados em 660 municípios de Minas Gerais13. 
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Há na literatura diversas publicações que mostram os resultados exitosos 

dessa experiência, servindo de modelo para outras ações similares no Brasil. 

A RTMG disponibiliza plantões de telecardiologia, que incluem análises 

de eletrocardiogramas, MAPA e Holter, com emissão de laudos à distância, 

discussão de casos clínicos e suporte ao atendimento de urgências 

cardiológicas, quando necessário. Mais de 1,6 milhões de laudos de 

eletrocardiograma (ECG) já foram produzidos e milhares de teleconsultorias 

realizadas.  Para a realização do ECG, cada município recebe um aparelho de 

eletrocardiograma digital de doze derivações com software específico. Esse 

software permite que o traçado seja acompanhado de anamnese detalhada, 

que possibilita análise mais precisa e a discussão do caso clínico, se preciso. 

Após a realização do exame, esse é enviado para o plantão de telecardiologia, 

onde será analisado.  Todos os exames recebidos são laudados no mesmo dia 

de recebimento e, em caso de urgências, priorizados. Após a avaliação, o 

município recebe o laudo do eletrocardiograma pela internet14. 

Estudo de aferição de custos também já foi realizado pelo Centro de 

Telessaúde do Hospital das Clínicas/Universidade Federal de Minas Gerais, e 

a análise de custo-benefício demonstrou a factibilidade e o benefício 

econômico do projeto de teleassistência, resultado fundamental para garantir a 

adesão dos gestores em saúde15.  

 

4 A TELECARDIOLOGIA NO RIO GRANDE DO NORTE: SITUAÇÃO ATUAL, 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS FUTUROS 

 

O Programa Telessaúde Brasil Redes é uma ação nacional que busca 

melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no SUS, integrando 

ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da informação que 

oferecem condições para promover a teleassistência e a tele-educação. A 

implementação do Programa se inicia em 2007 com o Projeto Piloto em apoio à 

Atenção Básica envolvendo nove Núcleos de Telessaúde localizados em 

universidades nos estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul16. Ao 

longo da trajetória do programa, a legislação foi sendo atualizada e a Portaria 

nº 402/GM/MS17, de 24 de fevereiro de 2010, consolidou o Programa 
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Telessaúde Brasil, permitindo a sua expansão. Foi aí que o Rio Grande do 

Norte, ao construir o seu Projeto de Telessaúde, passou a fazer parte da 

história do programa no país. Em 2011, a Portaria nº 2.546/GM/MS18 de 27 de 

outubro de 2011 redefiniu e ampliou o Programa Telessaúde Brasil, que 

passou a ser definitivamente chamado de Programa Nacional Telessaúde 

Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes), denominação que persiste até os dias 

atuais. 

O plano de trabalho da telessaúde no Rio Grande do Norte 

(Telessaúde/RN) foi resultado de uma construção compartilhada entre a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Secretaria de Estado 

da Saúde Pública (SESAP/RN), com o apoio técnico e financeiro do Ministério 

da Saúde (MS) e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), por meio da 

Coordenação da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). 

O estado do Rio Grande do Norte, localizado no Nordeste do Brasil, tem 

uma população estimada de 3,4 milhões de habitantes, distribuída em 167 

municípios, grande parte com população inferior a 20.000 habitantes19. A 

maioria das cidades tem marcada carência de serviços assistenciais na área de 

saúde, especialmente de serviços especializados, incluindo a cardiologia. No 

tocante às urgências/emergências, impressiona o fato de que nenhum 

município do Estado possui hospital público com plantão cardiológico 24 horas.  

Com o objetivo de aprimorar o diagnóstico e a assistência cardiológica, o 

programa Telessaúde/RN propôs, desde a sua fase inicial, a implementação da 

telecardiologia. Dessa forma, já vem sendo disponibilizada para os usários da 

plataforma Telessaúde/ RN a possibilidade de realização de teleconsultorias 

assíncronas (off-line, ou seja, que não ocorrem em tempo real) com assuntos 

específicos relativos à área de cardiologia, possibilitando uma comunicação 

rápida e direta dos médicos e trabalhadores de saúde com o polo universitário 

de excelência (no caso, a UFRN), propiciando aos pacientes de municípios 

pequenos e remotos acesso a uma APS mais qualificada e resolutiva, 

rompendo o isolamento geográfico e social dessas localidades. Além disso, 

reduz-se o número de encaminhamentos desnecessários, melhorando a 

resolutividade da APS. No mais, a teleconsultoria tem a capacidade de 

qualificar os encaminhamentos, possibilitar melhor organização do atendimento 

especializado e, consequentemente, melhorar a qualidade da assistência ao 
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paciente13. Constitui também uma importante ferramenta de educação 

permanente, tendo em vista que a fixação do conhecimento é melhor quando 

advém da resolução de problemas e desafios reais vivenciados ou tem 

aplicação prática imediata20. Ou seja, a tele-educação é sempre uma parte 

intrínseca da teleassistência, pois a cada discussão de caso clínico ou 

teleconsultoria, existe o aprendizado baseado nas dúvidas cotidianas em 

serviço21. Dessa forma, contribui-se para o desenvolvimento de habilidades e 

competências, propicia-se mais segurança ao profissional e reduz-se a 

sensação de isolamento imposto pelas distâncias geográficas. Nesse sentido, 

foram elaboradas parcerias locais e capacitação de participantes do PROVAB 

(Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica), composto por 

muitos médicos recém-formados, mais disponíveis à utilização de novas 

tecnologias na prática diária e potencias divulgadores das ações e 

potencialidades da telessaúde. 

O desejo e as expectativas para as próximas etapas, ainda sem 

estabelecimento de prazos definidos, é a implementação, a exemplo do que já 

vem acontecendo em outros Estados, do sistema de telediagnóstico 

eletrocardiográfico com emissão de laudos e videoconsultoria cardiológica em 

tempo real através da Internet, como forma de apoio aos atendimentos 

cardiológicos de urgência, serviços de extrema deficiência em nosso meio, 

como já foi citado. Assim, quando necessário, os casos clínicos poderão ser 

discutidos on line, com os especialistas oferecendo suporte instantâneo aos 

profissionais na condução dos casos mais graves. Outra perspectiva no âmbito 

da cardiologia é a criação de um programa de telemonitoramento à distância 

dos pacientes com insuficiência cardíaca que já são acompanhados em 

ambulatório específico.  Para esses objetivos, esperamos o apoio do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), cujo serviço de cardiologia 

apresenta-se, nos últimos anos, em franco fortalecimento e expansão. 

Além disso, com a proposta de interiorização do ensino médico22 e a 

recente criação da Escola Multicampi de Medicina da UFRN, que tem ações 

em três municípios estratégicos de médio porte no interior do estado (Caicó, 

Santa Cruz e Currais Novos), vislumbram-se parcerias futuras tanto no aspecto 

da educação em saúde, com foco nos docentes e discentes, como na prática 
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da assistência para as equipes de saúde que atuam nessas cidades e regiões 

circunvizinhas. 

Vários obstáculos, obviamente, foram e continuam sendo encontrados 

para uma consolidação plena das propostas da telessaúde. Dentre os 

principais, podemos considerar: (1) pouca oferta de tecnologia especializada no 

que diz respeito à informatização, principalmente nas regiões mais remotas, 

dificultando a expansão; (2) dificuldade de incorporação da telessaúde na 

rotina de trabalho, pois muitos profissionais de saúde ainda não estão 

familiarizados com as novas tecnologias de informação e comunicação e as 

encaram, muitas vezes, como perda de tempo e redução no número diário de 

atendimentos presencias; (3) falta de apoio dos gestores (em especial, os 

municipais); (4) alta rotatividade dos profissionais usuários. 

A ampliação, o aprimoramento e a sustentabilidade a longo prazo 

dependem de que essas barreiras de ordem tecnológica, administrativa, 

financeira e cultural sejam abordadas de forma ampla e com olhar voltado ao 

futuro. Quanto aos gestores, estudos econômicos e financeiros de viabilidade 

devem ser mostrados para sensibilizá-los com relação ao uso e custo-

efetividade da telessaúde. No que se refere aos profissionais, capacitações 

rotineiras e treinamentos são essenciais para fortalecer a utilização desses 

novos métodos23. Certamente, quanto mais cedo o contato com essas novas 

tecnologias, menor será a resistência para uso posterior. Daí a importância de 

projetos que envolvam ações de telessaúde ainda durante a graduação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expansão das redes de Telecardiologia representa uma estratégia 

prática e eficiente, capaz de garantir a oferta imediata de serviços de saúde, 

alcançando também aqueles que vivem em áreas mais distantes e carentes. 

Possibilita quebra das barreiras geográficas à assistência especializada, 

qualificação dos encaminhamentos, melhora da qualidade do atendimento aos 

pacientes e constitui-se como uma ferramenta importante e eficiente de 

educação permanente em serviço. Estratégias cardiológicas assistenciais que 

propiciem o diagnóstico e a intervenção terapêutica precoce também permitem 

obter elevadas reduções nas taxas de mortalidade. No Rio Grande do Norte, 
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apesar de o impacto ainda ser pequeno, pode-se afirmar que o programa vem 

se estabelecendo, gradativamente, como potente ferramenta de apoio à 

atenção e à gestão do SUS. 
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4.2  Segundo produto - Artigo de revista  

 

 TELESSAÚDE COMO FERRAMENTA DE APOIO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE: UM OLHAR SOBRE AS TELECONSULTORIAS EM CARDIOLOGIA 

(publicado no periódico Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde, 

v.5, n.1, 2015). 

 

 

RESUMO 

Introdução: O Sistema Único de Saúde do Brasil vem apresentado resultados 
promissores nas questões relativas à saúde da população, mas ainda enfrenta 
o desafio das desigualdades tão frequentes. Uma proposta para auxiliar o 
enfrentamento desse desafio é a telessaúde, prática relacionada à oferta de 
serviços de saúde utilizando tecnologias de informação e comunicação. 
Considerando a prevalência das doenças cardiovasculares e seu potencial de 
morbimortalidade em todo o Brasil, um programa de teleconsultoria em 
cardiologia pode melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, além de 
ter relevante importância como ferramenta de educação permanente em 
serviço.  
Métodos: Trata-se de estudo observacional e descritivo que consiste na 
análise das Segundas Opiniões Formativas em cardiologia atualmente 
existentes na portal Telessaúde Brasil e das teleconsultorias em cardiologia 
realizadas no período de abril a dezembro de 2014 no núcleo de telessaúde do 
Rio Grande do Norte. 
Resultados: Foram identificadas 56 Segundas Opiniões Formativas 
relacionadas à cardiologia no portal Telessaúde Brasil, sendo a maioria 
referentes à hipertensão arterial sistêmica (29%), solicitadas por médicos 
(59%) e com abordagem sobre aspectos relativos a apoio ao tratamento (30%). 
No núcleo de telessaúde do Rio Grande Norte, foram realizadas 47 
teleconsultorias em cardiologia, sendo a maior parte delas também relativa à 
hipertensão arterial (50%), requeridas em sua maioria por agentes comunitários 
de saúde (45%) e com enfoque direcionado a apoio ao tratamento (52%) 
Conclusão: A teleconsultoria representa uma estratégia prática e eficiente, 
capaz de garantir a oferta de serviços de saúde, alcançando aqueles que vivem 
em áreas distantes e carentes. Conhecer a demanda das teleconsultorias é de 
extrema relevância, pois pode fornecer informações necessárias para suprir as 
deficiências existentes, quer sejam de natureza assistencial, gerencial e/ou 
educacional. 
 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Telessaúde, Cardiologia, 
Teleconsultoria 
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TELEMEDICINE AS SUPPORT TOOL FOR PRIMARY HEALTH CARE: A 

LOOK AT TELECONSULTING IN CARDIOLOGY 

 

ABSTRACT 

Introduction: Brazilian Unified Health System has produced promising results 
in terms of population health, but still faces the challenges of frequent 
inequalities. A proposal to overcome this challenge is telehealth, that is, 
providing health services using information and communication technologies. 
Considering the prevalence of cardiovascular diseases and their morbidity and 
mortality potential in Brazil, a telehealth program in cardiology may improve the 
quality of patient care, in addition to being important as a permanent education 
tool.  
Methods: This is a descriptive observational study consisting of the analysis of 
so-called “Formative Second Opinions” in cardiology currently existing at the 
Web site of the Brazilian Telehealth Program and teleconsultations in cardiology 
conducted by the Telehealth Center of Rio Grande do Norte between April and 
December 2014. 
Results: A total of 56 Second Formative Opinions related to cardiology were 
identified on the Brazilian Telehealth Web site, most related to hypertension 
(29%), requested by doctors (59%) and treatment support (30%). At the 
Telehealth Center of Rio Grande do Norte, 47 teleconsultations in cardiology 
were conducted, most also related to hypertension (50%), requested primarily 
by community health workers (45%) and with a focus on treatment support 
(52%) 
Conclusion: Teleconsulting is a practical and efficient strategy, capable of 
guaranteeing the provision of health care, reaching those who live in remote 
areas lacking basic services. Determining the demand for teleconsultations is 
extremely relevant, since they can provide the information needed to correct 
existing inadequacies related to care, management and/or education. 
 
KEY WORDS: Primary Health Care, Telehealth, Cardiology, Teleconsulting. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), telessaúde é definida 

como a oferta de serviços ligados ao cuidado com a saúde nos casos em que a 

distância é um fator crítico. Tais serviços são providos por profissionais da área 

de saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação para o 

intercâmbio de informações válidas para diagnóstico, prevenção e tratamento 

de doenças, bem como para a contínua educação dos profissionais envolvidos, 

sempre com o interesse de melhorar a qualidade de saúde das pessoas e de 

suas comunidades1. Tal prática vem se popularizando, principalmente devido 
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ao desenvolvimento de novas ferramentas e por diminuição substancial em 

seus custos de implantação. 

Devido ao extenso território, à má distribuição de recursos e aos 

contrastes culturais e de infra-estrutura, as vantagens da telessaúde no Brasil 

podem ser muito grandes, com potencial de facilitar o acesso aos serviços de 

saúde, aumentar a qualidade e contribuir para a formação profissional. 

Com grandes investimentos públicos nos últimos anos, o Brasil 

acompanha a tendência mundial no desenvolvimento da telessaúde, aplicando 

essa tecnologia particularmente no Sistema Único de Saúde (SUS).   

A formalização da telessaúde no Brasil, no âmbito do Ministério da 

Saúde, veio ocorrer em 2007, com a publicação da portaria 35/2007 que 

instituiu o Programa Nacional de Telessaúde, com o objetivo de melhorar a 

qualidade do atendimento da atenção básica2.  Em 2011 foi lançada a portaria 

2.546/2011, redefinindo e ampliando o programa, que passou a ser 

denominado Telessaúde Brasil Redes3. 

Atualmente, o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes está 

presente em todas as Unidades da Federação, podendo ter núcleos de 

abrangência estadual ou intermunicipal4. O modelo de telessaúde adotado no 

Brasil é principalmente a ligação de universidades à atenção primária de 

municípios remotos por meio de atividades de teleducação e teleassistência, 

sendo as teleconsultorias para apoio aos profissionais de saúde locais a 

principal modalidade, seguindo a tendência mundial dos países em 

desenvolvimento5. 

A ação de uma teleconsultoria pode ser definida como uma consulta 

registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de 

saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de 

esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações em saúde ou questões 

relativas ao processo de trabalho3.  Pode ser concretizada nas modalidades 

síncrona ou assíncrona. Na teleconsultoria síncrona, o diálogo é realizado em 

tempo real (ou seja, on line), normalmente por web ou videoconferência pré-

agendada e geralmente envolve caso clínico de pacientes ou questões de 

saúde mais complexas. Na modalidade assíncrona, cuja demanda é bem mais 

frequente, a troca de informações entre os profissionais é realizada por meio de 

mensagens off-line, através de textos e imagens de forma não simultânea6-8. 
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Toda teleconsultoria é uma atividade interativa que, diferentemente do 

simples esclarecimento de dúvidas, foca na transmissão de um conhecimento, 

de forma dirigida, para a construção do raciocínio9. Devem fornecer apoio 

assistencial com caráter educacional, sendo sempre elaborada com base em 

revisão bibliográfica e na melhor evidência científica disponível10. 

Caso o conteúdo da resposta de uma teleconsultoria assíncrona seja 

pertinente e replicável nos contextos regionais e/ou nacional de saúde, poderá 

vir a se transformar, após um processo de revisão por pares profissionais6, em 

uma Segunda Opinião Formativa (SOF), sendo disponibilizada pela Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e aberta para consulta por todos. As SOFs são 

disponibilizadas pela BVS na página eletrônica do Programa Telessaúde Brasil 

Redes (http://www.telessaudebrasil.org.br). 

As ações em telessaúde vem contribuindo com soluções específicas 

para diversas especialidades médicas tais como cardiologia, radiologia, 

dermatologia, pneumologia e oftalmologia, entre tantas outras.  No Brasil, uma 

atenção especial tem sido dedicada à telecardiologia, onde diferentes soluções 

têm sido desenvolvidas para agilizar e aumentar a eficácia no atendimento 

médico. Considerando a importância da prevalência das doenças 

cardiovasculares no Brasil, que não difere de outros países do mundo, é de se 

prever que um programa de telecardiologia eficiente seja capaz de causar 

significativo impacto positivo na saúde populacional, além de ter relevante 

importância como estratégia de educação permanente aos profissionais da 

saúde.  

Com a recente política de expansão do Programa Telessaúde Brasil 

Redes, o estado do Rio Grande do Norte também passou a fazer parte desse 

processo, a partir do ano de 2012, constituindo o seu próprio núcleo, o 

Telessáude/RN, que foi implantado na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN).  

Os objetivos do presente estudo são avaliar as Segundas Opiniões 

Formativas em cardiologia disponíveis no portal Telessaúde Brasil e descrever 

o perfil da demanda das atividades de teleconsultoria em cardiologia realizadas 

pelo núcleo de telessaúde do Rio Grande do Norte. 

 

 

http://www.telessaudebrasil.org.br/
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A fim de alcançar os objetivos pressupostos neste trabalho, as 

estratégias metodológicas foram divididas em dois grupos: 

 

Avaliação das Segundas Opiniões Formativas em Cardiologia disponíveis 

na Biblioteca Virtual em Saúde  

 

Inicialmente, foi realizada pesquisa de busca sobre as SOF relativas à 

área de cardiologia existentes no portal Telessaúde Brasil 

(www.telessaudebrasil.org.br), que é de livre acesso a qualquer profissional de 

saúde (figura 1). Nessa etapa, foram consideradas para análise todo o universo 

das SOF presentes até a data de 31 de dezembro de 2014. 

 

 
Figura 1 -  Página inicial do portal Telessaúde Brasil. Em destaque, link 

para acesso às SOF 

 

A estratégia inicial foi a de utilizar palavras-chave com base nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), pressupondo que é dessa forma 

que os profissionais fazem a sua busca no portal para encontrar o conteúdo 

desejado. Utilizamos palavras-chave como cardiologia e assuntos específicos 

da área cardiológica, tais como hipertensão, arritmia, insuficiência cardíaca, 

angina, infarto e dislipidemia. Os assuntos acima relacionados foram 

escolhidos pela prevalência das doenças cardiológicas na atenção primária. 

Posteriormente, todas as SOFs existentes, relacionadas a qualquer assunto, 

http://www.telessaudebrasil.org.br/
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foram lidas indiscriminadamente, de forma individual, uma a uma, sem ajuda do 

mecanismo de busca, e, após a leitura, selecionadas apenas as relativas à 

área de cardiologia. Os dados obtidos foram digitados e catalogados em 

planilhas do programa Microsoft Excel, contendo as seguintes variáveis: 1) 

Pergunta geradora da SOF; 2) Tema prioritário da Atenção Primária em Saúde 

(APS); 3) Tema em cardiologia; 4) Ano de Publicação (2008 a 2014); 5) Tempo 

de publicação em meses; 6) Núcleo de Telessaúde responsável pela SOF; 7) 

Categoria profissional do solicitante; 8) Existência de diretrizes na atenção 

básica; 9) Grau de evidência científica da resposta.  

 

Implementação e análise das Teleconsultorias em cardiologia do Núcleo 

de Telessáude do Rio Grande do Norte 

 

O Telessaúde/RN oferece teleconsultorias assíncronas (off-line, ou seja, 

que não ocorrem em tempo real) nas diversas áreas aos profissionais de saúde 

dos municípios do estado do Rio Grande do Norte.  O profissional solicitante 

acessa o sistema via internet e descreve sua dúvida, questionamento ou caso 

clínico, podendo inclusive anexar documentos, fotos ou qualquer outro arquivo 

que julgar necessário. Um profissional telerregulador recebe a solicitação, 

analisa e responde cerca de 80-90% da demanda. Os demais casos (10-20%), 

que exigem uma abordagem mais detalhada e específica, podem ser 

encaminhados ao especialista (figura 2). 

 

 
Figura 2 – Fluxo das teleconsultorias 
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A partir de Abril de 2014, o núcleo do Telessaúde/RN passou a contar 

com um profissional médico especialista em Cardiologia, que ficou responsável 

pelas respostas às teleconsultorias com assuntos relativos à área cardiológica. 

As respostas às solicitações das teleconsultorias têm seu conteúdo elaborado 

de forma objetiva, estruturada e com linguagem apropriada ao profissional 

solicitante, fornecendo acesso à informação baseada na melhor evidência 

científica disponível e mais atualizada sobre o tema demandado, no contexto 

do SUS e da Atenção Básica/APS. O Telessaúde/RN, implementado em 2012, 

tem pouco tempo de utilização e ainda possui poucos estudos padronizados 

sobre a utilização desta ferramenta no âmbito local. Nesse sentido, foram 

submetidas à análise todas as teleconsultorias em cardiologia consecutivas 

realizadas no período de 10 de abril a de 31 de dezembro de 2014. Elas estão 

disponíveis no banco de dados do sistema do Telessaúde/RN, que fica sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação à Distância da Universidade 

Federal do Rio grande do Norte (SEDIS/UFRN). Os dados foram tratados e 

tabulados em planilhas do programa Microsoft Excel, cujas variáveis consistem 

em: 1) Mês e ano da solicitação; 2) Tema prioritário em APS; 3) Tema em 

Cardiologia; 4) Enfoque principal do questionamento; 5) Categoria profissional 

do solicitante; 5) Nível de complexidade da dúvida; 6) Existência de diretrizes 

na Atenção Básica em relação ao tema abordado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundas Opiniões Formativas em Cardiologia 

 

No Portal Telessaúde Brasil, até a data de 31 de dezembro de 2014, 

estavam disponíveis um total de 798 Segundas Opiniões Formativas. Trata-se 

de um repositório com diversas teleconsultorias produzidas pelos núcleos de 

telessaúde de todo o Brasil, revisadas e acreditadas por teleconsultores 

especialistas em Atenção Básica/APS, as quais formam um banco de consulta 

para SOF11. A consulta a esse banco é imprescindível para agilizar a busca, 

seja de forma direta por um profissional da APS, seja para evitar o retrabalho 

de um teleconsultor, pois se uma dúvida semelhante já tiver sido respondida 

em ocasião prévia, não será necessário novo levantamento bibliográfico, 
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reduzindo o tempo de resposta. Assim, é sempre recomendável consultar as 

SOFs existentes antes de solicitar ou de responder uma teleconsultoria. 

O nosso rastreamento das SOFs utilizando palavras-chave em busca de 

temas relativos à cardiologia mostrou que muitos dos resultados obtidos pelo 

buscador do site não correspondiam diretamente ao tema pesquisado, 

conferindo dificuldade de uso dessa ferramenta de busca, conforme observado 

na tabela 1. Por exemplo, ao usar a palavra-chave “insuficiência cardíaca”, são 

mostrados 10 resultados de teleconsultorias sobre o assunto e nenhum deles 

refere-se a algo diretamente relacionado a essa condição. Um desses 

resultados é o seguinte: “Pacientes com hiperuricemia assintomáticos devem 

receber tratamento farmacológico?”. Como visto, o assunto é destoante do 

tema pesquisado. Esses achados discordantes atrapalham a busca e podem 

acabar desencorajando a utilização dessa importante ferramenta. 

 

Tabela 1 – Adequação da palavra-chave pesquisada com os resultados 
obtidos. 

Palavra-chave 
No de resultados 

obtidos 

No (%) de resultados 

relacionados ao tema 

pesquisado 

Insuficiência Cardíaca 10 0 (0%) 

Infarto 21 3 (14%) 

Angina 10 2 (20%) 

Hipertensão 56 26 (46%) 

Arritmia 2 1 (50%) 

Dislipidemia 14 10 (71%) 

Cardiologia 11 8 (72%) 

 

Fazendo-se a leitura individualizada e cuidadosa de cada uma das 

SOFs, sem o auxílio do mecanismo de busca, consideramos que 56 (7% do 

total) referiam-se a assuntos verdadeiramente relacionados à cardiologia. 

Desse total de solicitações referentes à cardiologia, a maioria correspondia a 

questionamentos sobre hipertensão arterial sistêmica (29%), seguido de perto 

por aspectos de prevenção cardiovascular e dislipidemia (figura 3). 
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Quanto ao aspecto da prevenção cardiovascular, chama atenção a 

repetição de teleconsultorias sobre tratamento farmacológico para prevenção 

primária e/ou secundária de eventos cardiovasculares, principalmente no que 

diz respeito ao uso de estatinas e seus efeitos. Esse assunto é, de fato, tema 

frequente de dúvida na prática clínica diária, decorrente sobretudo da falta de 

uniformidade entre as diretrizes, quer nacionais ou internacionais, mesmo nas 

mais recentemente publicadas12-14. 

O portal referido agrupa os conteúdos de maior relevância para APS por 

temas, estrutura desenvolvida pelo Departamento de Atenção Básica da 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS). A 

maior parte das SOFs em cardiologia correspondem a assuntos referentes ao 

apoio ao tratamento (30%) e cuidados primários de saúde (25%) (figura 4). 

 

 

Figura 3 – Distribuição das SOF por Temas em Cardiologia 

 

 

Figura 4 – Distribuição das SOF por Áreas Prioritárias em APS 
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A quase totalidade (95%) das SOF em cardiologia selecionadas foram 

elaboradas pelo núcleo de telessaúde do Rio Grande do Sul (TelessaúdeRS), 

que constitui um dos mais antigos, fortalecidos e importantes serviços 

disponíveis no Brasil na área de telemedicina. O TelessaúdeRS foi o 

responsável pela construção da estrutura e da metodologia da Segunda 

Opinião Formativa, em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (BIREME). O pioneirismo e a experiência 

explicam o número significativo de SOFs cadastradas na BVS provenientes da 

equipe do TelessaúdeRS. Atualmente, esse núcleo é responsável por organizar 

cursos de formação de telerreguladores e teleconsultores para todo o Brasil. 

Com a maior distribuição do programa em escala nacional, acredita-se que a 

relevância de outros núcleos na produção de SOFs torne-se mais significativa. 

Quanto à categoria profissional do solicitante, a imensa maioria das 

SOFs teve como requerente um médico (figura 5). O tempo médio em que as 

SOFs estão publicadas é de aproximadamente 60 meses (05 anos), 

observando-se grande predomínio de publicações nos 03 primeiros anos de 

implantação do programa (2008 a 2010), com queda significativa nos últimos 

anos (2011 a 2014), fenômeno incompreensível, já que nesse último período 

houve intensa expansão da telessaúde no Brasil, além de preocupante, pois 

em face da rapidez com que ocorrem mudanças e evoluções no conhecimento 

médico, as informações deveriam ser mais atualizadas.  

 

Figura 5 – Distribuição das SOF de acordo com a categoria profissional do 
solicitante 
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Aproximadamente 63% dos assuntos abordados pelas SOFs em 

cardiologia podem ser diretamente encontrados nas Diretrizes da APS 

(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes) ou 

nas Diretrizes da Associação Médica Brasileira/Conselho Federal de Medicina 

(http://www.projetodiretrizes.org.br/). 

 

 

O perfil das teleconsultorias em cardiologia no Telessaúde/RN 

 

No tocante às teleconsultorias em cardiologia realizadas pelo 

Telessaúde/RN, foram identificas um total de 47 solicitações, num período 

compreendido entre abril e dezembro de 2014. A maior parte foi solicitada por 

agentes comunitários de saúde (ACS), que constituiu a categoria profissional 

com maior demanda por teleconsultorias (40%), provavelmente por terem se 

apresentando em maior número nos seminários de cadastramento da 

Plataforma Telessaúde/RN (figura 6). É sabido que a telessaúde tem se 

configurado como uma importante ferramenta de inclusão digital para essa 

categoria. Uma observação interessante foi o grande número de perguntas 

realizadas por ACS sobre temas de diagnóstico e tratamento farmacológico, 

apesar desse não ser o escopo direto de sua atuação. No caso específico dos 

ACS, além do cadastro e do conhecimento da população, as suas principais 

funções envolvem promoção da saúde e prevenção de doenças; logo, as 

respostas, independentemente do enfoque da pergunta, devem ser 

direcionadas nesse sentido. No entanto, esses questionamentos não devem 

ser nunca negligenciados, aproveitando-se a oportunidade para oferecer 

educação relativa às possibilidades de atuação daquele profissional no cuidado 

do usuário com a patologia em questão, além de reforçar os atributos da APS 

(acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado) relativos a 

essa categoria profissional. As teleconsultorias devem ampliar a visão de 

saúde desses profissionais (em geral, os ACS são os que recebem menos 

capacitações), sem deixar margem para que os mesmos sejam 

sobrecarregados indevidamente com tarefas diagnósticas ou terapêuticas que 

não fazem parte das suas atribuições, seja por pressão da comunidade, 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes
http://www.projetodiretrizes.org.br/
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omissão de outros membros da equipe, ou por uma visão idealizada de si 

mesmos15. 

 

 

Figura 6 – Distribuição das teleconsultorias por categoria profissional do 

solicitante. 

 

Entre os temas abordados, o mais recorrente nas solicitações foi a 

hipertensão arterial sistêmica (figura 7), tal qual ocorreu com as SOFs. Essa 

doença tem uma prevalência no Brasil que varia entre 22 e 44% para adultos 

(32% em média)16. Em diversos estudos relativos a demandas em atenção 

primária, ocupa o primeiro lugar em número de atendimentos. No Grupo 

Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, a hipertensão é o problema de saúde 

mais frequente de consulta médica nas Unidades de Saúde, chegando a 17% 

das consultas realizadas17. Trata-se, sem dúvidas, da mais prevalente das 

doenças cardiovasculares na população adulta, sendo realmente esperado um 

resultado elevado de solicitações com questionamentos sobre essa patologia. 

No Brasil, os desafios do controle e prevenção da hipertensão e suas 

complicações são, sobretudo, das equipes de Atenção Básica, que apresentam 

muitas dificuldades em realizar o diagnóstico precoce, o tratamento e, 

principalmente, o controle dos níveis pressóricos dos usuários. Portanto, 

medidas de intervenção educativa, como as teleconsultorias, de forma 

sistematizada e permanente com os profissionais de saúde é um aspecto 
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fundamental para tentar mudar as práticas em relação a esses problemas e 

obter melhores resultados18. 

 

 

Figura 7 – Distribuição das teleconsultorias por temas em cardiologia 

 

Ao se analisar a distribuição mensal de teleconsultorias, observa-se 

alguns picos de solicitação, coincidentes com períodos pós-treinamento e de 

capacitação para os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (figura 8). 

O enfoque principal das dúvidas solicitadas consistiu em aspectos referentes a 

tratamento (medicamentoso ou não-medicamentoso), correspondente a 68% 

das teleconsultorias, concordante com estudos prévios, que também citam o 

apoio ao tratamento como maior fonte de solicitações10. Apenas 03 das 

teleconsultorias, que continham casos clínicos mais complexos de pacientes 

concretos, receberam sugestões de solicitação síncrona por profissional de 

nível superior. As demais puderam ser respondidas plenamente na modalidade 

assíncrona (formato texto).  
 

 
Figura 8 – Distribuição das teleconsultorias por mês de solicitação – ano de 
2014 
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4 CONCLUSÃO 

 

Um dos grandes desafios sociais e assistenciais do presente é 

representado pelo crescimento populacional, pelo aumento da expectativa de 

vida e consequente aumento do número de pessoas com doenças crônicas. O 

Brasil, a exemplo de grande número de nações, possui as características que 

sustentam a necessidade de implementação de projetos de telessaúde. A sua 

imensa área territorial, aliada a uma população de cerca de 200 milhões de 

habitantes vivendo em condições sociais desiguais, constituem pesados 

obstáculos à plena e qualificada disponibilização de serviços de saúde.  

No Rio Grande do Norte, a teleconsultoria em cardiologia foi 

implementada como parte do programa Telessaúde/RN. A expansão dessa 

rede pode representar uma estratégia prática e eficiente, capaz de garantir a 

oferta de serviços de saúde, alcançando aqueles que vivem em áreas distantes 

e carentes do estado. Ademais, abre uma nova janela de oportunidades 

voltada ao aprimoramento dos profissionais remotos participantes, desta forma 

propiciando redução da distância de conhecimentos que separa as instituições 

médicas de referência dos centros de saúde remotos. 

Conhecer a demanda das teleconsultorias é de extrema relevância, pois,  

considerando que todas os questionamentos levantados partem diretamente de 

problemas reais enfrentados pelos profissionais e de dúvidas vivenciadas na 

prática clínica diária dos serviços de saúde, a análise sobre diversos aspectos 

destas questões representa um material que pode oferecer pistas sobre as 

deficiências a serem corrigidas na fase de formação educacional desses 

profissionais, sobre quais as situações mais críticas normalmente enfrentadas 

por cada categoria, sobre o que é mais solicitado pelos usuários e que as 

equipes não dão conta de atender, sobre quais os desafios enfrentados no 

processo de trabalho e na gestão e gerenciamento dos serviços de saúde. 

Enfim, quais os nós críticos que podem ser solucionados pela educação 

permanente, ou por outras medidas, sejam elas assistenciais, gerenciais ou 

educacionais. 
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

 

O desenvolvimento da presente dissertação representa o resultado de 

uma jornada de aprendizado e convivência salutar com outros profissionais 

(docentes e discentes) das mais diversas áreas da saúde, que contribuíram 

para o enriquecimento intelectual e científico do mestrando. A 

multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade do Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde da UFRN, em sua primeira turma, teve a capacidade de gerar 

conhecimentos práticos e metodológicos transformadores, voltados para a 

superação dos modelos tradicionais de ensino. 

O fortalecimento de estratégias como a telessaúde é extremamente 

relevante para a política de educação permanente dos trabalhadores em 

saúde, promovendo qualificação profissional, pois corresponde a um 

importante recurso para disponibilizar materiais educacionais de qualidade. A 

segunda opinião formativa especializada, foco dessa dissertação, está sempre 

centrada na formação do profissional solicitante, com enfoque para o 

aprendizado baseado na problemática real, atendendo assim uma necessidade 

primordial do processo ensino-aprendizagem do adulto: a utilização efetiva da 

prática profissional no ensino.  

O processo de produção de uma segunda opinião formativa 

especializada envolve, por si só, a integração de diversos conceitos 

educacionais, como, por exemplo, o aprendizado baseado em problemas, a 

interprofissionalidade, a saúde baseada em evidências e a educação baseada 

na comunidade.  

Grandes esforços devem ser dispensados para a incorporação do uso 

da tele-educação e da teleassistência nas disciplinas de graduação, ampliando 

o conhecimento dos benefícios dessas ferramentas, com o intuito de facilitar 

sua utilização, de forma mais disseminada, na rotina de trabalho das gerações 

futuras. Certamente, quanto mais cedo o contato com essas novas tecnologias, 

menor será a resistência para uso posterior. 

Assim, acreditamos que nosso projeto não somente fortalece as ações 

desenvolvidas pelo núcleo de telessaúde do Rio Grande do Norte, como 

contribui fortemente para o aperfeiçoamento e ampliação da telessaúde/RN 
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como estratégia de educação permanente no SUS. Cabe ressaltar que também 

permite, a partir da identificação de algumas fragilidades inerentes ao sistema 

de busca do Telessaúde Redes Brasil identificadas no estudo, o 

aprimoramento do mesmo. 

Com o desenvolvimento do projeto foi possível institucionalizar a 

teleconsultoria assíncrona em cardiologia, com dedicação de carga horária do 

pesquisador, dentre suas funções no SUS, para realização das 

teleconsultorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

6   REFERÊNCIAS  

 

1.  World Health Organization. Telemedicine: opportunities and developments 
in Member States: report on the second global survey on eHealth. Geneve, 
2011. Global Observatory for eHealth Series, v.2, 2011. Disponível em: 
<http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf>. Acesso 
em 05 de fevereiro de 2014. 

 
2. Hu PJH, Chau PYK, Sheng ORL. Investigation of factors affecting 

organization’s adoption of telemedicine technology. 33rd Hawaii 
International Conference on System Sciences, v.5, 2000. Disponível em 
<http://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2000/0493/05/04935020.
pdf>. Acesso em 03 de janeiro de 2014. 

 
3.  Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM no 1.643, 2002. Disponível 

em <http://www.portalmedico.org.br>. Acesso em 15 de outubro de 2014. 
 
4.  World Health Organization. A health telematics policy in support of WHO’s 

Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO 
group consultation on health telematics, 11–16 December, Geneva, 1997. 
Geneva, World Health Organization, 1998. 

 
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Diretoria de Pesquisas,  

Coordenação de População e Indicadores Socias [homepage na internet]. 
Disponível em 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativ
a_dou_2014.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2014. 

 
6.  Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988). Brasília, DF: Senado Federal; 1988.  
 
7.  Brasil. Lei n0. 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. 
Acesso em 15 de setembro de 2014. 

 
8.   Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 35, de 4 de janeiro de 2007. Institui, 

no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Telessaúde 
[portaria na internet]. Diário Oficial da União 5 jan. 2007. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0035_04_01_2007.ht
ml>. Acesso em 15 de outubro de 2014. 

 
9.  Brasil. Ministério da Saúde. 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 (Telessaúde 
Brasil Redes) [portaria na internet]. Diário Oficial da União, 28 out 2011. 
Disponível em < 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0035_04_01_2007.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0035_04_01_2007.html


54 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2546_27_10_2011.ht
ml >. Acesso em 03 de novembro de 2014. 

 
10. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.554, de 28 de outubro de 2011. 

Institui, no Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, o 
Componente de Informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção 
Básica, integrado ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes [portaria 
na internet]. Diário Oficial da União, 31 out 2011. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2554_28_10_2011.ht
ml>. Acesso em 03 de novembro de 2014. 

 
11. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.647, de 7 de novembro de 2011. 

Dispõe sobre os valores máximos a serem repassados aos Estados, para o 
ano de 2011, no âmbito do Componente de Informatização e Telessaúde 
Brasil Redes na Atenção Básica do Programa de Requalificação das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), integrado ao Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes) [portaria na internet]. 
Diário Oficial da União, 08 nov 2011. Disponível em < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2648_07_11_2011.ht
ml>. Acesso em 03 de novembro de 2014. 

 
12. Brasil. Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Manual de Telessaúde para Atenção Básica/ Atenção Primária à Saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

 
13. Curioni CC, Cury MTF, Carmo MG. Potencialidades das atividades de 

teleconsultorias em Nutrição. J Bras Tele. 2013;2(3):41-45. 
 
14. Haddad, AE. A Odontologia na Política de Formação dos Profissionais de 

Saúde, o papel da Teleodontologia como ferramenta do processo de 
ensino-aprendizagem e a criação do Núcleo de Teleodontologia da 
FOUSP. Tese [Livre-Docência em Odontopediatria] - Faculdade de 
Odontologia da USP, 2011. 

 
15. Wen CL. Telemedicina e Telessaúde: Inovação e Sustentabilidade. 

GoldBook: Inovação Tecnológica em Educação e Saúde [periódicos na 
internet]. Disponível em 
<www.telessaude.uerj.br/resource/goldbook/pdf/5.pdf>. Acesso em 20 de 
dezembro de 2012. 

 
16. El Khouri SG. Aplicações de Telecardiologia no Brasil. In: Anais do VII 

Congresso Brasileiro de Informática em Saúde; 2002, 29 set a 02 out; Natal 
(RN). Disponível em < 
http://telemedicina.unifesp.br/pub/SBIS/CBIS2002/dados/arquivos/208.pdf> 
Acesso em 01 de outubro de 2014. 

 
17.  Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS -

SIH/SUS. Disponível em <http://tabnet.datasus. 
gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2010/d13.def>. Acesso em 03 de outubro de 2014. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2554_28_10_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2554_28_10_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2648_07_11_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2648_07_11_2011.html
http://telemedicina.unifesp.br/pub/SBIS/CBIS2002/dados/arquivos/208.pdf


55 
 

 
18. Sparenberg, ALF. Telecardiologia digital no estado do Rio Grande do Sul. 

Relato de experiência em 12 anos. GoldBook: Inovação Tecnológica em 
Educação e Saúde [periódicos na internet]. Disponível em 
<http://www.telessaude.uerj.br/resource/goldbook/pdf/6.pdf>. Acesso em 20 
de dezembro de 2012. 

 
19. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [homepage na internet]. 

Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 
Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em 10 de 
novembro de 2014. 

 
20. Marcolino MS, Alkmim MB, Assis TGP, Sousa LAP, Ribeiro ALP. 

Teleconsultorias no apoio à atenção primária à saúde em municípios 
remotos no estado de Minas Gerais, Brasil. Rev Panam Salud Publica. 
2104;35 (5/6):345-52. 

 
21. Knowles MS. Andragogy in action: applying modern principles of adult 

learning. San Francisco: Jossey-Bass; 1984. 
 
22. Alkmim MBM, Abreu MP, Carvalho GG, Alkmim EM, Ribeiro ALP, Figueira 

RM. Boas práticas em Teleassistência: a experiência de dois anos do 
Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Disponível em < 
http://www.sbis.org.br/cbis11/arquivos/949.pdf>. Acesso em 10 de 
novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telessaude.uerj.br/
http://www.sbis.org.br/cbis11/arquivos/949.pdf


56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS/APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ANEXO 1 

 



58 
 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 



61 
 

APÊNDICE 1 

 

Slide 1 

Candidato: Bruno Erick de Barros Lucena

Orientadora: Profa. Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz

Co-orientador: Prof. Dr. José Diniz Junior

05 de maio de 2015

Defesa de Dissertação do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde

TELESSAÚDE COMO FERRAMENTA DE APOIO À 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM OLHAR 

SOBRE AS TELECONSULTORIAS EM 

CARDIOLOGIA

 

 

Slide 2 
Apresentação do tema

 Telessaúde (Telemedicina/e-Saúde)

Oferta de serviços ligados ao cuidado
com a saúde, nos casos em que a distância é
um fator crítico, providos por profissionais
da área de saúde, usando tecnologias de
informação e de comunicação para o
intercâmbio de informações válidas para
diagnóstico, prevenção e tratamento de
doenças, bem como para a educação dos
profissionais envolvidos, sempre com o
interesse de melhorar a qualidade de saúde
das pessoas e de suas comunidades.

WHO. Telemedicine: opportunities and developments in Member States:

report on the second global survey on eHealth. Geneve, 2011.  

 
 

Slide 3 
Apresentação do tema

 Telessaúde no Brasil

 Portaria GM/MS 35, de 4 de janeiro de 2007

 Institui, no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa 

Nacional de Telessaúde

 Portaria GM/MS n0 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 (Telessaúde Brasil Redes)

Ministério da Saúde, Brasil
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Slide 4 
Apresentação do tema

 

 

Slide 5 
Apresentação do tema

Melhorar a qualidade do atendimento e da

atenção básica no SUS, integrando ensino e serviço

por meio de ferramentas de tecnologias da

informação que ofereçam condições para promover

a Teleassistência e a Tele-educação

Ministério da Saúde, Brasil

 

 

Slide 6 
Apresentação do tema

 Benefícios do Programa Telessaúde Brasil Redes

 Inclusão social e digital

 Diminuição de riscos e agravos pelo deslocamento

 Diminuição de custos com remoção de paciente

 Valorização e qualificação do profissional de saúde

 Estímulo a fixação do profissional em áreas remotas

 Redução do isolamento dos profissionais de saúde

 Melhoria na resolubilidade nos serviços de saúde
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Slide 7 

Teleconsultoria

Segunda 
Opinião 

Formativa

(SOF)

Telediagnóstico Tele-educação

 Atividades-fim do Telessaúde Brasil Redes

Apresentação do tema

Portaria GM/MS n0 2.546, 2011  

 

Slide 8 

Teleconsultoria

Segunda 
Opinião 

Formativa

(SOF)

Tele-diagnóstico Tele-educação

 Atividades-fim do Telessaúde Brasil Redes

Apresentação do tema

Portaria GM/MS n0 2.546, 2011  

 

Slide 9 

Teleconsultoria

Segunda Opinião Formativa Telediagnóstico Tele-educação

“consulta registrada e realizada entre trabalhadores,

profissionais e gestores da área de saúde, por meio de

instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de

esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de

saúde e questões relativas ao processo de trabalho”

Apresentação do tema

Portaria GM/MS n0 2.546, 2011  
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Slide 10 

Telediagnóstico

Síncrona Assíncrona

Realizada em 

tempo real, 

geralmente por 

chat, web ou 

videoconferência

Realizada por 

meio de 

mensagens off-line 

(não-simultânea)

Apresentação do tema

Teleconsultoria

Segunda Opinião Formativa Telediagnóstico Tele-educação

Portaria GM/MS n0 2.546, 2011  

 

Slide 11 
Exemplo de Teleconsultoria Assíncrona

Fonte: TelessaúdeRS

Solicitação por profissional médico:

Há justificativa para pesquisar TSH em adultos assintomáticos, ao menos uma vez na vida?

Resposta direta por teleconsultor médico:

“Não há justificativa, até o momento, para triagem com TSH para adultos assintomáticos. 

Conforme revisão do U.S. Preventive Services Task Force, apesar de existirem evidências a favor 

da dosagem de TSH para detecção de doença tireoidiana subclínica em pessoas assintomáticas, 

são fracas as evidências de que o tratamento nesta situação melhore desfechos clínicos 

relevantes em adultos. Existe ainda o risco potencial de dano por resultados falso-positivos, mas 

sua magnitude não é conhecida. Existem boas evidências de que uma parcela substancial de 

pacientes são tratados com levotiroxina desnecessariamente, mas os efeitos nocivos a longo 

prazo não são conhecidos. Como resultado, a USPSTF não pode determinar o equilíbrio de 

benefícios e riscos da triagem deadultos assintomáticos para doença da tireóide e conclui que as 

evidências são insuficientes para recomendações a favor ou Teleconsultoria assíncrona via contra 

a triagem de doença tireoidiana em adultos.”

 

 

Slide 12 
Exemplo de Teleconsultoria Assíncrona

“Tenho um paciente com HAS e queria saber qual o papel da 
enfermeira no acompanhamento”

“Um paciente com HAS pode fazer exercício físico intenso?”

“Qual é a frequência que um paciente com HAS deve 
consultar?”
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Slide 13 

Segunda Opinião 
Formativa

Teleconsultoria Telediagnóstico Tele-educação

“resposta sistematizada, construída com base em revisão

bibliográfica das melhores evidências científicas e clínicas, a

perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a

partir de critérios de relevância e pertinência em relação às

diretrizes do SUS”

Apresentação do tema

Portaria GM/MS n0 2.546, 2011  

 

Slide 14 
Apresentação do tema

 

 

Slide 15 
Apresentação do tema
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Slide 16 
Apresentação do tema

 

 

Slide 17 

Telediagnóstico

Teleconsultoria Segunda Opinião Formativa Tele-educação

“serviço autônomo que utiliza as tecnologias de informação e

comunicação para apoiar o diagnóstico através de distâncias

geográfico e temporal ”

Apresentação do tema

Tele-ECG Tele-espirometria Teledermatologia

Manual de Telessaúde para Atenção Básica/Atenção

Primária à Saúde. Ministério da Saúde, 2012.  

 

Slide 18 

Tele-educação

Teleconsultoria Segunda Opinião Formativa Tele-diagnóstico

“é uma forma de ensino que possibilita a aprendizagem, com

a mediação humana de recursos didáticos, apresentados em

diferentes suportes de informação (...) ”

Apresentação do tema

Web-palestras Cursos - EAD Objetos de 
Aprendizagem

Manual de Telessaúde para Atenção Básica/Atenção

Primária à Saúde. Ministério da Saúde, 2012.  
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Slide 19 
Justificativa

 

 

Slide 20 
Justificativa

 Todos tem dúvidas na clínica diária

 Diante da dúvida, uma reação comum é 

“encaminhar” para outro profissional

 Profissionais dedicados procuram suas respostas na 

literatura. Mas quantos tem o tempo e a formação 

para garimpar no oceano de estudos científicos em 

saúde?

 

 

Slide 21 
Justificativa

 O RN tem marcada carência de serviços especializados 

na área de saúde, incluindo a cardiologia

 Doenças do aparelho circulatório são a maior causa de 

mortalidade por grupo de causas 

 Implementação de TELECARDIOLOGIA:

 APS mais resolutiva

 Qualificar os encaminhamentos

 Melhorar a qualidade de assistência ao paciente

 Ferramenta de educação permanente (aprendizado 

baseado nas dúvidas em serviço)
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Slide 22 
Objetivos

 Objetivo geral 

 Implementar e disponibilizar o sistema de teleconsultoria em 
cardiologia do Núcleo de Telessaúde do estado do Rio Grande 
do Norte (Telessaúde/RN)

 Objetivos específicos 

 Analisar e descrever o perfil da demanda das atividades de 
teleconsultoria em cardiologia realizadas pelo Telessaúde/RN

 Avaliar as Segundas Opiniões Formativas em cardiologia 
disponíveis no Portal Telessaúde Brasil Redes

 

 

Slide 23 
Metodologia

 Estudo observacional e descritivo:

 1. Avaliação das SOFs em cardiologia disponíveis na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

 2. Implementação e análise das Teleconsultorias em 

cardiologia do Núcleo de Telessáude do Rio Grande 

do Norte

 

 

Slide 24 
Metodologia

 1. Avaliação das SOFs em cardiologia disponíveis na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

 1.1 Através do buscador do Portal Telessaúde utilizando 
palavras-chave (descritores - DeCS) dos temas mais 
prevalentes em cardiologia (hipertensão, angina, infarto, 
dislipidemia, arritmia e insuficiência cardíaca)

 1.2 Leitura individual de todas as SOFs, com seleção e 
tabulação em planilha específica daquelas relacionadas à 
cardiologia
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Slide 25 
Metodologia

 1. Avaliação das SOFs em cardiologia disponíveis na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

 

 

Slide 26 
Metodologia

 2. Implementação e análise das Teleconsultorias em 

cardiologia do Núcleo de Telessáude do Rio Grande do 

Norte

Fonte: TelessaúdeRS  

 

Slide 27 
Metodologia

 2. Implementação e análise das Teleconsultorias em 

cardiologia do Núcleo de Telessáude do Rio Grande do 

Norte
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Slide 28 
Metodologia

 2. Implementação e análise das Teleconsultorias em 
cardiologia do Núcleo de Telessáude do Rio Grande do 
Norte

 A partir de Abril de 2014, este pesquisador, especialista em 
Cardiologia pela SBC, passou a fazer parte do grupo de 
teleconsultores, sendo responsável pelas teleconsultorias em 
cardiologia

 As respostas às solicitações de teleconsultorias tiveram seu 
conteúdo elaborado de forma objetiva, estruturada e com 
linguagem apropriada ao profissional solicitante, fornecendo 
acesso a informação baseada na melhor evidência científica 
disponível e mais atualizada sobre o tema demandado, no 
contexto do SUS e da AB/APS 

 

 

Slide 29 
Metodologia

 2. Implementação e análise das Teleconsultorias em 

cardiologia do Núcleo de Telessáude do Rio Grande do 

Norte

 Foram submetidas à análise todas as teleconsultorias em 

cardiologia consecutivas realizadas por este teleconsultor no 

período de abril a dezembro de 2014, através de consulta ao 

banco de dados (SEDIS/UFRN)

Mês e ano da 
solicitação

Tema prioritário 
em APS

Tema em 
Cardiologia

Enfoque 
principal do 

questionamento

Existência de 
diretrizes na AB 
em relação ao 
tema abordado

Categoria 
profissional do 

solicitante

 

 

Slide 30 Resultados

SOF

No SOFs

Até 31/dez/2014 798
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Slide 31 Resultados

SOF

No SOFs

Até 31/dez/2014 798

Palavra-chave

Nº de 

resultados 

obtidos

Nº (%) de resultados 

diretamente

relacionados ao tema 

pesquisado

Insuficiência Cardíaca 10 0 (0%)

Infarto 21 3 (14%)

Angina 10 2 (20%)

Hipertensão 56 26 (46%)

Arritmia 2 1 (50%)

Dislipidemia 14 10 (71%)

Cardiologia 11 8 (72%)

Adequação da palavra-chave pesquisada com os resultados 

obtidos  

 

Slide 32 Resultados

SOF

No SOFs

Até 31/dez/2014 798
Tema da SOF Enfoque da dúvida

Hiperinsulinemia Diagnóstico

Doença arterial periférica Tratamento farmacológico

Fibrilação atrial Diagnóstico

Hipertensão Tratamento farmacológico

Pre-operatório Processo de trabalho

Bloqueio de Ramo Etiologia

Diabetes mellitus Tratamento farmacológico

Crack Processo de trabalho

Hemocromatose Diagnóstico e tratamento

Hiperuricemia Tratamento farmacológico

Detalhamento das SOFs encontradas pelo filtro                 

“Insuficiência Cardíaca”  

 

Slide 33 Resultados 

SOF

*Análise individual de cada SOF:

No SOFs

Até 31/dez/2014 798 56 em 
cardiologia

Distribuição das SOFs por Temas em Cardiologia

29%

25%
21%

7%

5%
5%

4% 2% 2%

Hipertensão Prevenção Cardiovascular Dislipidemia

Arritmias Doenças vasculares Doença Arterial Coronariana

Insuficiência Cardíaca Congênitas Urgências Cardiológicas
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Slide 34 Resultados

SOF

No SOFs

Até 31/dez/2014 798 56 em 
cardiologia

Distribuição das SOF por Áreas Prioritárias em APS
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Apoio ao Tratamento Cuidados Primários de Saúde

Promoção da Saúde Apoio ao Diagnóstico

Saúde Bucal Saúde do Adulto

Cuidados de Enfermagem Processo de Trabalho na APS

Saúde Mental Saúde do Idoso

 

 

Slide 35 Resultados

SOF

No SOFs

Até 31/dez/2014 798 56 em 
cardiologia

Distribuição das SOF de acordo com o profissional solicitante

Médico
59%Não 

informado
16%

Enfermeiro
9%

Dentista
7%

ACS
5%

Téc. 
Enfermagem

4%

 

 

Slide 36 Resultados

SOF

No SOFs

Até 31/dez/2014 798 56 em 
cardiologia

Distribuição das SOFs por ano de solicitação

10
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Slide 37 Resultados
Teleconsultorias em 

Cardiologia/TelessaúdeRN

No Teleconsultorias

Abril a Dezembro de 2014 47

Distribuição das teleconsultorias em cardiologia por categoria do 

profissional solicitante

40%

32%

6% 6%
2% 2% 2%

9%

 

 

Slide 38 Resultados
Teleconsultorias em 

Cardiologia/TelessaúdeRN

No Teleconsultorias

Abril a Dezembro de 2014 47

Distribuição das teleconsultorias por temas em cardiologia

51%

11%

11%

7%

6%

4%

4%
6% Hipertensão

Arritmia

Dislipidemia

Congênitas

Insuficiência Cardíaca

Doença Cerebrovascular

Doença Arterial Coronária

Outras

 

 

Slide 39 Resultados
Teleconsultorias em 

Cardiologia/TelessaúdeRN

No Teleconsultorias

Abril a Dezembro de 2014 47

Distribuição mensal das Teleconsultorias - ano de 2014
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Slide 40 
Considerações finais

 O Brasil, a exemplo de grande número de nações, possui as 

características que sustentam a necessidade de implementação 

de projetos de Telessaúde

 No RN, a telecardiologia representa uma estratégia prática e 

eficiente, capaz de ampliar a oferta de serviços de saúde, 

alcançando aqueles que vivem em áreas distantes e carentes do 

estado

 

 

Slide 41 
Considerações finais

 Conhecer a demanda das teleconsultorias é de extrema relevância, 

pois todas as questões formuladas partem diretamente de problemas 

reais enfrentados pelos profissionais e de dúvidas vivenciadas 

durante a prática clínica diária nos serviços de saúde

 A análise oferece pistas sobre deficiências a serem supridas na 

formação dos profissionais, sobre quais as condições mais críticas 

enfrentadas por cada categoria profissional, sobre quais os desafios 

enfrentados nos processos de trabalho, enfim, quais os nós críticos que 

podem ser solucionados pela educação permanente ou por outras 

medidas assistenciais ou gerenciais

 

 

Slide 42 
Produtos

 Capítulo de Livro

 TELECARDIOLOGIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: SITUAÇÃO 

ATUAL FRENTE AO CENÁRIO NACIONAL (aceito para publicação no livro 

intitulado A Telessaúde no Brasil e a Inovação Tecnológica na Atenção Primária)

 Artigo Científico

 TELESSAÚDE COMO FERRAMENTA DE APOIO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE: UM OLHAR SOBRE AS TELECONSULTORIAS EM CARDIOLOGIA 

(submetido ao periódico Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde 

ISSN 2236-1103) 
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Slide 43 Aplicações para a formação 

dos profissionais de saúde

 Educação Permanente 

 Readequação de grades educacionais

 Identificação de problemas regionais de infra-estrutura

 Integração de conceitos educacionais:

Aprendizado 
Baseado em 
Problemas

Saúde Baseada 
em Evidências

Educação 
Interprofissional

Educação 
Baseada na 
Comunidade

 

 

Slide 44 
Dificuldades

 Baixa cobertura de conectividade

 Gestão municipal não oferta infraestrutura de sala e conexão 

de internet para implantação do ponto

 Dificuldade e falta de interesse dos profissionais no uso das 

TICs

 Falta de levantamentos e relatórios gerenciais sobre o conteúdo 

geral das ações do Telessaúde/RN

 

 

Slide 45 
Futuro

 Fazer análise do panorama geral das teleconsultorias e 

relato do processo de implantação e evolução do 

Telessaúde/RN: 

1. Leitura ampliada do programa

2. Entender fragilidades x potencialidades

3. Facilitar a organização do processo de trabalho

4. Adequação de recursos humanos

 Maior articulação do Núcleo de Telessaúde aos programas de 

residência e atividades na graduação relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão

 Iniciar a teleconsultoria síncrona em cardiologia

 Feedback de resultados para o teleconsultor/regulador
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Slide 46 

Arq Bras Cardiol, Volume 104, Nº 5, Supl. 1, Maio 2015

Futuro
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