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OBJETIVOS: Desenvolver um sistema virtual de gerenciamento de recursos humanos e controle de oferta e 

demanda de medicamentos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) associado ao programa Telessaúde a fim de 

integralizar as necessidades da Atenção Primária a Saúde (APS) no interior do estado do Amazonas (AM), Brasil.

MÉTODOS: O sistema virtual de gerenciamento de recursos humanos e controle de oferta e demanda de medicamen-

tos foi desenvolvido pela Equipe do Polo de Telemedicina da Amazônia (PTA) no período de março a dezembro de 2012, 

utilizando-se as linguagens de programação PHP e JavaScript com o banco de dados MYSQL. O sistema desenvolvido 

é compatível com plataformas e sistemas portáteis como Laptop, Smartphone, Tablet, podendo ser acessado e utili-

zado, também, em qualquer computador pessoal que possua acesso a internet. Os dados registrados através desse soft-

ware ambulatorial são armazenados e disponibilizados para consulta de profissionais da área da Saúde que integram 

o programa Telessaúde ou gestores da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SUSAM) para controle e acom-

panhamento de cadastro de paciente, médicos, funcionários e oferta e demanda de medicamentos da APS. Possibilita 

aperfeiçoar, também, o atendimento de programas como o Amazonas Saúde Itinerante que já contemplou no ano de 

2013 mais de 25 mil consultas médicas distribuídas em especialidades como pediatria, cardiologia, oftalmologia, neuro-

logia, gastroenterologia e urologia. O sistema virtual, inicialmente, contemplará a demanda dos municípios de Alvarães, 

Japurá, Maraã, São Paulo de Olivença, todos do estado do Amazonas.

RESULTADO: Após 10 meses de pesquisa e programação, o sistema virtual voltado para a APS foi concluído na forma 

de página web (“webpage”) e testado em ambientes virtuais de simulação no modo “offline” por profissionais da 

Saúde do projeto Telessaúde núcleos Amazonas e São Paulo.

DISCUSSÃO: A APS apresenta-se como a principal estratégia para atingir a promoção e assistência à saúde. É 

necessário, porém, realizar um planejamento estratégico e investimentos a longo prazo em recursos humanos ap-

ropriados e orientados pelas necessidades coletivas e regionais. Um dos meios para se atingir esses resultados é por 

meio dos serviços de saúde à distância oferecidos pelo projeto Telessaúde.

CONCLUSÃO: O insuficiente gerenciamento de recursos humanos e controle de oferta e demanda de medicamentos 

nas UBSs gera obstáculos para o efetivo processo de modernização e aperfeiçoamento do serviço de saúde qualita-

tivo, resolutivo e integral oferecido à sociedade e, em especial, à população do interior do estado do Amazonas.
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