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BAHIA CAPACITA MAIS DE 12 MIL PROFISSIONAIS
DE SAÚDE EM MODO A DISTÂNCIA

Palestrante Dr.º Daniel Santos Rebouças durante webpalestra: Manejo Clínico em pacientes
após picada por animais peçonhentos.

O Telessaúde Bahia é uma estratégia do
Governo do estado da Bahia que neste
primeiro semestre já capacitou na modalidade
a distância 12.779 profissionais de saúde que
atuam na Atenção Básica. Durante este período,
já foram disponibilizadas 21 webpalestras com
temas diversos, com o objetivo de qualificar
o processo de trabalho dos profissionais de
saúde em sua prática diária, e assim prestar
melhor atendimento aos cidadãos.

disponíveis no site do TelessaúdeBA (www.
telessaude.ba.gov.br), a escolha dos temas
é baseada em indicadores epidemiológicos
regionais, temas de destaque nacional e de
relevância para a saúde pública. Por exemplo,
durante o período de alerta da febre amarela,
foram realizados três momentos com
profissionais para discussão do tema, dentre
eles, um momento de plantão e outro voltado
só para o cenário de Salvador.

Com participação de 60% dos municípios
baianos e 25 estados brasileiros, todos os
encontros são abertos ao público de todo
país, sem a necessidade prévia de cadastro.
Com gravações e o material para consultas

Para
a
Diretora
de
Vigilância
Epidemiológica da Bahia, Maria Aparecida, o
Telessaúde facilita a comunicação da Secretaria
de Saúde com Núcleos e Bases Regionais que
são a representação do Estado nos territórios

DEPOIMENTOS DE PROFISSIONAIS
regionais e com isso atingir os 417 municípios da Bahia.
“Nós somos ordenadores da Política da Vigilância
do Estado e precisamos discutir com essas pessoas,
trazer coisas novas e que já estão na prática, e dessa
reciprocidade, tanto de levar como de ouvir, e sendo esta
uma boa ferramenta estamos utilizando e com bastante
sucesso. E por que eu digo sucesso? Porque nós temos o
feedback dos municípios, das regionais, nos informando
de que tem sido muito produtivo”, esclareceu a diretora.
As ofertas do TelessaúdeBA reforçam a proposta de
Governo de garantir a efetiva ampliação da cobertura da
atenção básica com resolutividade , tendo a Saúde da
Família como principal estratégia, já que com qualificação
dos profissionais da AB contribuem na resolução dos
problemas de saúde da população no âmbito da atenção
primária, e assim diminuir a superlotação dos hospitais
de urgência e emergência estaduais.

“

Fui responsável pelo programa de
controle de Tuberculose por dois
anos aqui no município de Itapetinga,
as webpalestras do Telessaúde tiveram grande
importância na minha atuação profissional no
programa. Pude aplicar o que aprendi em meus
atendimentos de enfermagem aos pacientes
acompanhados na unidade, no controle dos
contatos, na determinação de conduta em casos
especiais, no tratamento e acompanhamento
de Tuberculose extrapulmonar, Tratamento da
Infecção latente, efeitos adversos do tratamento
entre outros.
O minicurso foi excelente, claro e objetivo. Pude
esclarecer algumas dúvidas, uma vez que nos é
viabilizado um mecanismo para tal, através de
perguntas online no final da aula. Além de ser
oferecida uma teleconsultoria para maiores
esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho! Vocês
são ótimos.
Luma Eloy, enfermeira – Itapetinga/BA

“

O minicurso sobre o manejo clínico
da tuberculose, foi uma oportunidade
para ampliar e adquirir conhecimento
em relação à temática. Muito boa e interessante.
Gostei bastante, pois pequenas dúvidas foram
tiradas e mostrou formas diferentes de enxergar
o problema.
Erilton Oliveira, agente de endemias Muquém de São Francisco/BA

MANEJO DA TUBERCULOSE
Outro destaque do Telessaúde neste primeiro semestre, foi a disponibilização do minicurso
online sobre manejo clínico da tuberculose, divido em quatro módulos, que capacitou mais de 900
profissionais de saúde, abrangendo a Bahia e mais 11 estados. Para a enfermeira Jaiane Catiele,
que atua no município de Luís Eduardo Magalhães, as aulas do minicurso serviram como forma
de atualização. “O minicurso foi bom para me atualizar mais na prática ainda não utilizei, pois aqui na
Unidade ainda não recebemos pacientes de tuberculose. Mas sempre que tenho tempo assisto on-line
ou depois aos vídeos gravados”, complementou a enfermeira.

