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CONTRIBUIÇÕES DA TELESSAÚDE NO ESTADO DO AMAZONAS

Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett¹; Cleinaldo de Almeida Costa²; 
Pedro Máximo de Andrade Rodrigues³; Hortemar Lins4,5; Alcione Mesquita4,6 

INTRODUÇÃO: O processo de educação e assistência à saúde por meio da Telessaúde iniciou a partir do desenvolvimento 

de um Projeto Piloto Nacional de Telessaúde, com a participação de órgãos governamentais, privados e universidades 

públicas. Este projeto engloba atualmente nove Núcleos de Telessaúde, localizados nas universidades brasileiras. 

OBJETIVO: Apresentar as contribuições do Pólo de Telessaúde do Núcleo do Amazonas no ano de 2012. MÉTODO: Trata-

se da descrição das atividades desenvolvidas pelo Núcleo do Amazonas no ano de 2012 referentes a Teleconsultoria, 

Teleassistência e Teleducação. 

RESULTADO E DISCUSSÃO: Teleconsultoria - No ano de 2012 foram realizadas 590 teleconsultorias assíncronas/

síncronas. Teleducação - No ano de 2012, foram registradas 2.619 participações de profissionais de saúde em atividades de 

Teleducação, dentre as quais descataram-se as seguintes: a) Teleodonto: firmada parceria com a Universidade  Federal de 

Minas gerais – UFMG, por meio da qual foram transmitidas 10 videoconferências para o estado do Amazonas; realização 

de 18 palestras nos temas: Dentística, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Oclusão, Odontopediatria, Atenção em Saúde Bucal 

de Pacientes Especiais e Estomatologia; b) Programa Estadual de Saúde da Criança (PESC): programa desenvolvido em 

parceria com a SUSAM, até a gosto de 2012 foram ministrados 18 cursos, compreendendo 240 horas, com participação 

de 2.100 profissionais de saúde, educação e assistência social; c) Telefisio: realizado em parceria com a UNIP, o programa 

abordou casos clínicos e discussão de segunda opinião, com temas na área de fisioterapia envolvendo os profissionais de 

saúde no interior no estado do Amazonas; d) Seminário Nacional de Diretrizes para Enfermagem da Atenção Básica em 

Saúde (SENABS): evento transmitido por webconferência e realizado entre os dias 4 e 7 de junho de 2012, o 3º SENABS 

aconteceu no campus da Universidade Nilton Lins (UNINILTONLINS). O tema central do evento foi “(Re) significando os 

projetos cuidativos da Enfermagem à luz das necessidades em saúde da população; e) I Simpósio de Telessaúde em Clínica 

Médica: realizado no período de 27 a 29/09/2012, o evento foi transmitido para toda a rede de de Telessaúde no interior 

do Amazonas, atingindo mais de 300 profissionais lotados nos municípios; f ) XI Semana UEA de Odontologia: realizado 

no período de 23 a 24/10/2012, o evento transmitido para a rede de Telessaúde no estado do Amazonas contou com a 

participação de nomes importantes da Odontologia local e nacional, visando a educação continuada e a integração entre 

as Faculdades de Odontologia e entidades da classe odontológica da região. Teleassistência - A Telecardiologia consiste na 

realização de tele eletrocardiogramas e nas teleconsultorias com especialistas em Cardiologia do HUFM, representando 

importante papel no apoio à agilização dos diagnósticos e encaminhamentos na atenção a pacientes cardíacos no Estado 

do Amazonas. No ano de 2012, foram realizados 45.327 exames de Telecardio. 

CONCLUSÃO:  O Polo de Telessaúde do Núcleo do Amazonas tem contribuído para a qualificação dos profissionais e 

melhora da assistência à saúde da população residente na capital e nos municípios do interior do Amazonas. 
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