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À distância com substância – apoio remoto
a profissionais de Saúde contribui para
fortalecimento da Atenção Básica

Webtreinamentos contaram com participação
de mais de 1700 profissionais

Quilômetros e mais quilômetros que separam
os 417 municípios da Bahia não impedem que a
equipe do Núcleo Técnico-Científico (NTC), que
executa o Projeto Único Telessaúde Brasil Redes – Bahia (TelessaúdeBA), de apoiar as equipes
de Saúde da Família, de Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (Nasf), membros da Academia da Saúde,
além de participantes dos programas Mais Médicos
e de Valorização do Profissional da Atenção Básica
(Provab) que atuam em todo o território estadual.
Neste semestre - de 01 de junho a 30 de novembro - foram realizadas diversas atividades à distância, com os profissionais da Atenção Básica das
nove regiões de Saúde determinadas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Essas

ações estão divididas em webpalestras, webtreinamentos e as teleconsultorias – solicitadas através de
uma plataforma online desenvolvida pelo Ministério da Saúde, na qual os profissionais são registrados, previamente. No período, foram registrados
385 pedidos, sendo 362 por texto e 23, por vídeo,
em tempo real. Destas respostas, 24 foram avaliadas
como tendo potencial para ingressar na Biblioteca
Virtual de Saúde, no formato de segundas opiniões
formativas.
As webpalestras são apresentadas por especialistas - membros de instituições parceiras como a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e escolas públicas
de saúde e a própria Sesab – e envolvem temas relevantes para quem vive o cotidiano da Atenção Básica, na Bahia. Salas virtuais, cedidas, ao NTC, pela

estretégia e-SUS – na Bahia, o NTC foi escolhido, pela
Sesab, para apoiar a implantação do sistema, em
função da experiência exitosa de implementação
do Telessaúde.
Cerca de 1.700 agentes comunitários de saúde,
enfermeiros, cirurgiões-dentistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde, dentre integrantes de
outras categorias que compõem as equipes foram
apoiados, remotamente, no decorrer de 52 encontros.
Temas relevantes para profissionais de
saúde foram abordados em webpalestras

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, são utilizadas e
permitem uma experiência completa de interação
entre o facilitador e os participantes, por meio de
áudio, vídeo e bate-papo, bem como apresentação
de materiais. Vale salientar que as webpalestras são
abertas ao público e, mesmo sendo voltadas a profissionais da Saúde, podem ser assistidas por qualquer pessoa com interesse no tema.
No semestre, o NTC, em conjunto com as entidades parceiras, promoveu seis webpalestras, que
envolveram assuntos relacionados a doenças como
Ebola e Febre Chikungunya e Sífilis e temáticas referentes à Saúde Bucal, drogas ilícitas e parto humanizado e contaram com a presença de aproximadamente 900 participantes de municípios distintos
baianos e até de outros estados brasileiros.

Teleconsultorias são respondidas
por texto ou vídeo

Nas mesmas salas, ocorrem os webtreinamentos,
desta vez, destinados, apenas, a profissionais da
Atenção Básica baiana. Nestas sessões, conduzidas
pelas monitoras de campo do Núcleo, o públicoalvo recebe noções que incentivam o melhor uso
das ofertas do próprio projeto TelessaúdeBA e da

Ciclo de treinamento sobre e-SUS
percorreu o interiror baiano

e-SUS | Falando na estratégia, este semestre foi marcado, também, pela realização do I Ciclo de Treinamentos
Presenciais para Melhor Uso do e-SUS AB. A equipe do Núcleo percorreu diversas cidades e tirou dúvidas de, aproximadamente, 3400 participantes sobre as sete fichas - detalhando os campos a serem preenchidos em cada uma
delas – que compõem o sistema.

O Núcleo de Telessaúde da Bahia é integrante
da Fundação Estatal Saúde da Família e iniciou
as atividades em junho de 2013. Na Bahia,
alcança todo o território estadual, ofertando
apoio a profissionais dos 417 municípios do
estado. Além de Teleconsultoria, Tele-educação e
Segunda Opinião Formativa, são disponibilizadas
ferramentas de apoio remoto ao diagnóstico na
área da Cardiologia para municípios prioritários
que possuem hospitais de pequeno porte. Já foram
instalados pontos em 20 unidades.

