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TELESSAÚDE BAHIA APRESENTA SOLUÇÕES DE
COMBATE À ZIKA EM FEIRA DE TECNOLOGIA

Supervisora do Telessaúde Bahia durante apresentação na Feira Zika

Em 2016, na Bahia, foram notificados, 57.189
casos suspeitos de Zika, 53.135 de Chikungunya e
65.691 de Dengue. Este ano, até 25 de abril, foram
registrados 1.187 casos de Zika, 4.982 de Chikungunya e 5.379 de Dengue. Nesta perspectiva, no
início do mês de agosto, Salvador recebeu a Feira
Soluções para a Saúde – Zika. O evento que aconteceu no Senai/Cimatec, teve o objetivo de apresentar soluções em prevenção as arboviroses (Zika,
Dengue e Chikungunya). O TelessaúdeBA marcou
presença na Feira, com a apresentação de dois trabalhos: “Atividades de tele-educação no apoio ao
combate da Dengue, Zika e Chikungunya” e “Apoio
em ato ao enfretamento do Zika e manejo da microcefalia por meio de teleconsultorias”.
Desde a implantação do Telessaúde Bahia,
o Núcleo na elaboração de suas propostas, e na
produção de seu conteúdo sempre buscou visar

o cenário epidemiológico, indicadores de saúde,
o número de teleconsultorias recebidas e solicitações da área técnica. Dentro deste panaroma, o
Telessaúde já recebeu mais de 100 teleconsultorias, realizou 12 webpalestras sobre arboviroses,
capacitando 4.616 profissionais em mais de 54%
dos municípios do território baiano. “O Telessaúde
pode apoiar de diversas formas no combate as arboviroses, a começar pelas atividades de tele-educação (webpalestras), que são abertas a todos os
profissionais de saúde, e de fácil acesso. Essas atividades promovem a capacitação dos profissionais
da atenção básica, potencializando a discussão de
estratégias e ações de saúde para a prevenção das
doenças emergentes e reemergentes. Outra oferta
de apoio são as teleconsultorias, onde o profissional poderá tirar dúvidas relacionadas à prevenção,
à condução do diagnóstico e tratamento, como
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Gráfico 1 - Número de municípios e profissionais da Atenção Básica
participantes por sessão de Webpalestra

também solicitar materiais para realizar educação
permanente e materiais trabalhar com os usuários
nos diversos espaços de educação em saúde”, explicou a responsável pela tele-educação do Telessaúde Bahia, Juliana Lamounier.
As ações de detecção, prevenção e controle
das arboviroses na adoção de atividades pedagógicas visam o apoio ao profissional e das equipes
de saúde na expectativa da construção de práticas
que promovam a capacitação remota dos profissionais da Atenção Básica contribuindo no apoio a
tomada de decisão, disponibilização de conteúdo
nas melhores evidências clínicas e científicas, onde
o maior beneficiado é o usuário do Sistema Único
de Saúde (SUS). “O Telessaúde é uma nova estratégia no modo de fazer saúde ainda desconhecida
por muitos profissionais. Partindo dessas observações, é oportuno divulgar as ofertas do Telessaúde
nestes espaços de trocas de experiências e compartilhamento de saberes entre profissionais, instituições de ensino e inclusive o próprio usuário do
Sistema Único de Saúde”, complementou Juliana.
No que se refere aos casos notificados de microcefalia, a Bahia possui 1.663 registros entre outubro de 2015 e agosto de 2017, distribuídos em

mais de 231 municípios. Destes, 494 foram confirmados. O município de Salvador concentra aproximadamente 50% do total de notificações.

TRANSMISSÃO AO VIVO
O TelessaúdeBA também marcou presença na

primeira edição da Feira de Soluções para a Saúde
– Zika ao realizar a transmissão online ao vivo nos
dias 08 e 09 das mesas de discussão do Seminário
Internacional da Unicef: Zika e Infância exclusivamente para as pessoas que não conseguiram se
inscrever no evento e entraram para a lista de espera.

