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A Telessaúde na II Macro Região
de Saúde de Alagoas* * Maria Luiza
Coord. II Macro Região

O Núcleo de Telessaúde da II Macro Região de Saúde de
Alagoas com sede no município de Arapiraca iniciou
suas atividades no final de novembro de 2011, na ocasião
aconteceu o evento de lançamento do Programa para os
municípios da II Macro Região de Saúde de Alagoas e
capacitação de seus integrantes pelo Núcleo do Rio
Grande do Sul.
No início do ano de 2012 a mudança de gestão em alguns
municípios atrasou as negociações feitas até então. A
burocracia para uso do recurso do programa tem sido um
limitador do avanço, na perspectiva de deslocamento,
incorporação de novos profissionais, aquisição de
equipamentos e material didático. A conectividade nos
municípios é outra dificuldade encontrada.
No decorrer de 2013 o Telessaúde chegou a 23
municípios, com 120 pontos instalados em 164 equipes,
tendo um pouco mais de 1700 solicitantes capacitados
para uso dessa nova ferramenta de apoio assistencial aos
profissionais da saúde. Os serviços são oferecidos, neste
momento, às Unidades de Saúde, incluindo os
profissionais do PROVAB, Mais Médicos e NASF. Com
o apoio de parcerias com o Núcleo de Telessáude de
Alagoas, o Núcleo de Telessaúde de Pernambucco e do
Rio Grande do Sul as ações estão sendo desenvolvidas
para consolidar a telessaúde na II macro região de saúde
de Alagoas.
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A Telessaúde
e a RUTE em AL
Dr. Ary Messina
Coordenador da RUTE

Os programas do Ministério da Saúde
atualmente consideram em suas portarias e
metas a utilização do Programa Nacional de
Telessaúde Brasil Redes.
A RUTE integra hoje 88 núcleos de
Telemedicina em todos os estados do
Brasil, em hospitais universitários e de
ensino, e integrará 160 até 2016, incluindo
também faculdades de medicina.
O Telessaúde Alagoas está muito no início.
Há um núcleo RUTE plenamente
operacional no HU da UFAL e outro na
Mat. Esc. Sta Mônica da Uncisal, em fase
de implantação. Ambos, se bem integrados
e organizados de forma colaborativa em
parceria com a Sec. de Estado da Saúde, de
preferência injetando novos recursos,
poderão assumir uma posição de referência
na Atenção Básica, Regulação, apoio ao
PSF e segunda opinião especializada,
contribuindo para o avanço da Atenção à
Saúde em Alagoas.

Este informativo do NUTEAL é trimestral e sua distribuição gratuita no site : http://www.saude.al.gov.br/telessaude
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Saiba mais sobre o (PMAQ-AB):
e-SUS :
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica é um Programa que procura
induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da
atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade
comparável nacional, regional e localmente de maneira a
permitir maior transparência e efetividade das ações
governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em
todo o Brasil.
O PMAQ é um programa de âmbito nacional que tem
como objetivo promover a melhoria do acesso e da qualidade
da atenção à saúde. Lançado em 2011, o PMAQ da Atenção
Básica (PMAQ-AB) contemplou em seu primeiro ciclo a adesão
de equipes de Saúde da Família e de Atenção Básica
parametrizadas, incluindo equipes de saúde bucal.
Em 2013 acontece o segundo ciclo do PMAQ com duas
novidades. A primeira é a ampliação da adesão de equipes de
Saúde da Família, atenção básica parametrizadas, e saúde
bucal. Não haverá limite para a adesão, isto é, todas as
equipes do município poderão aderir ao programa. A segunda
novidade é a inclusão dos Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF) e Centros de Especialidades Odontológicas .
Os municípios que aderirem ao PMAQ terão acesso a
internet banda larga e conseqüentemente estarão aptos a
receberem pontos de telessaúde através do Telessaúde Brasil
Redes, através dos Núcleos de Telessaúde de cada Estado.
Fonte:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php

Universidade Estadual de Ciências
de Alagoas - UNCISAL lança novo
site de Telessaúde
A UNCISAL lançou no mês de janeiro deste ano o
novo site do Núcleo de Telessaúde. Para acessar é
só digitar:
http://telessaude.uncisal.edu.br

O novo Sistema de Informação em Saúde da Atenção
Básica (SISAB) moderniza a plataforma tecnológica, utilizando
o software eSUS AB. Este é composto pelo Prontuário
Eletrônico do Cidadão (PECAB), pela Coleta de Dados
Simplificada (CDSAB) e seus instrumentos de coleta de dados,
atendendo a diversos cenários de informatização e
conectividade. Outro avanço do SISAB é contemplar o registro
das informações produzidas pelas seguintes equipes: Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), Consultório na Rua (CnR),
Atenção Domiciliar (AD), polos de Academia da Saúde, assim
como, as ações das equipes participantes do Programa Saúde
na Escola (PSE).
Todos os esforços de reestruturação do sistema só
serão completos e efetivos com o envolvimento dos gestores,
dos profissionais de Saúde e dos trabalhadores do SUS na
implantação, utilização e aprimoramento contínuo do SISAB.
O Ministério da Saúde está trabalhando com os Núcleos de
Telessaúde dos Estados e Municípios para ajudarem na
capacitação e na implantação do e-SUS AB.

Fonte:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php

Lançada a versão digital do livro
Impactos da Rute – Fase I – período
2006 a 2009
A Rede Universitária de Teelemedicina RUTE acaba de publicar no seu site
(www.rute.rnp.br) a versão digital do livro
“Impactos da Rede Universitária de
Telemedicina: Ações de educação contínua,
pesquisa colaborativa, assistência, gestão e
avaliação remota – Fase I – 2006/2009”.
Para acessá-lo, basta clicar na imagem
referente à capa do livro na página principal
do portal e fazer o download.
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"Saúde Digital" é uma publicação
trimestral do NUTEAL com
distribuição, exclusiva, via internet
(arquivo em pdf).

