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A BAHIA VEM CRESCENDO EM NÚMEROS
DE PONTOS DE TELESSAÚDE

PONTOS DE
TELESSAÚDE
CADASTRADOS
NO CNES
NA BAHIA
Atualmente o estado da Bahia já possui mais de 1.500 pontos cadastrados no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES). Mas o que isso significa? A
expansão dos pontos reforça o compromisso do Programa Telessaúde com a democratização da informação e ferramenta de
apoio e qualificação do profissional em ato,
no seu processo de trabalho pertinente a
atenção básica.
Em 2013, o Ministério da Saúde juntamente como Governo do Estado, disponibilizou recurso para todos os municípios
baianos equiparem as Unidades de Saúde
da Família (USF) com computadores completos para acesso a plataforma do telessaúde por meio da internet. À medida que
os municípios foram recebendo esses com-

putadores os pontos de telessaúde foram
cadastrados no CNES.
O Telessaúde presta apoio de saúde
a distância, quebrando as barreiras geográficas, temporais, sociais e culturais. Os
exatos 1.559 pontos cadastrados reforçam
também compromisso dos gestores municipais em fortalecer o uso de tecnologias
de informação e comunicação em saúde
em seus municípios.
Unidades com pontos ativos contribuem com o aumento da nota no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), sendo que para ativação dos pontos é necessário a solicitação de teleconsultoria por
um dos profissionais da equipe.

PONTOS DE TELESSAÚDE CADASTRADOS
NO CNES - Por macrorregiões de saúde

POR QUE UTILIZAR O TELESSAÚDE?

Atendimento

Melhora a qualidade do
atendimento na Atenção
Básica no Sistema Único de
Saúde (SUS), com resultados
positivos na resolutividade
do nível primário de atenção.
Diminuição de encaminhamento, resultando em redução de custos e do tempo de
deslocamentos.
Com o suporte do Telessaúde
ao profissional, contribuímos com a fixação dos profissionais de saúde nos locais
de difícil acesso.

Fonte: Plataforma CNES - Acesso em abril de 2017

Os pontos estão instalados nas USF’s , onde o
profissional de saúde pode utilizar para tirar dúvidas do e-SUS , PMAQ, apoio clínico e diagnóstico,
vacina, DST, Hiperdia, pré-natal e puerpério, controle social e educação em saúde na comunidade,
Bolsa Família e diversos outros processos que permeiam o fazer dos profissionais no seu dia a dia.

“

Melhor agilidade no atendimento prestado ao usuário.

Otimização dos recursos
dentro do sistema como um
todo, beneficiando, dessa
forma, aproximadamente 10
milhões de usuários do SUS.

“Durante o treinamento que realizei no município de Camacan, estive nas as Unidades de Saúde da Família Luiz

Pereira Castro, Antônio Mendes e Euvaldo Maia que possuem pontos de Telessaúde instalados para utilização
das ofertas. Essas unidades de saúde, mantém

Treinamento em Camacan

um espaço reservado para que os profissionais
possam utilizar os serviços do TelessaúdeBA
Treinamento em Pau Brasil

durante seu horário de trabalho. Acredito que
a partir do próximo mês iremos colher bons
resultados do município de Camacan”
Eliane de Souza monitora de campo da
macrorregião sul.

Visita técnica -USF Camacan

Utilização do ponto Telessaúde
em Camacan

