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De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Telessaúde compreende a oferta
de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um
fator crítico; tais serviços são prestados por profissionais da área da saúde, usando
tecnologias de informação e de comunicação para a troca de informações para
diagnóstico, prevenção e tratamento, além da contínua educação de prestadores,
assim como para fins de pesquisas e avaliações. Em 2005, com a finalidade de
aumentar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde (APS) foi criada a Rede de
Teleassistência de Minas Gerais (RTMG), que conta com a parceria entre sete
universidades públicas do estado a Universidade Federal de Minas Gerais,
Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Triangulo Mineiro,
Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Estadual de Montes Claros,
Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e a Universidade Federal
de São João Del-Rei/CCO. Cada universidade é responsável por acompanhar o
programa em municípios próximos geograficamente. A RTMG presta serviços de
telessaúde para APS incluindo: teleconsultorias em várias especialidades, e
telediagnóstico, principalmente o eletrocardiograma (ECG). Além disso, busca
desenvolver pesquisas na área de telessaúde e atividades de tele-educação.
Objetivos: Acompanhar o funcionamento do programa na UFSJ/CCO explorando
sua capacidade de atuar como na pesquisa e extensão. Método: Trata-se de um
desenho de estudo de quase experimental. Cada município integrante do Tele
Minas recebe equipamentos (computador completo, câmera fotográfica e
eletrocardiógrafo digital (ECG), todos os profissionais de saúde de nível superior da
APS são cadastrados no sistema para utilização de teleconsultorias e ECGs e são
acompanhados na realização destes. Resultados: Atualmente, a programa oferece
serviços de teleassistência a 780 municípios mineiros, sendo que 186 destes são
monitorados pelo Centro de Telessaúde da UFSJ/CCO (CT-UFSJ). Desde a criação
do programa, foram realizados mais de 3.791.401 ECGs e mais de 123.944
teleconsultorias em especialidades, dos quais, 395.163 ECGs e 15.411
teleconsultorias foram realizados por municípios sob a supervisão do polo
UFSJ/CCO. O CT/UFSJ realizou 9.253 atendimentos técnicos de suporte a
informática, 9.560 ligações telefônicas de monitoramento do sistema nos e 445
videoconferências. Realizou um total de 185 treinamentos (municípios remotos e na
UFSJ), 16 implantações do Programa e várias participações em eventos científicos,
recendo premiação em muitos deles. Em 2018 a RTMG deu início a expansão de
suas atividades para Bahia, Mato Grosso e 23 municípios no Ceará por solicitação
do Ministério da Saúde. Perspectivas: O programa permite integração da
universidade com os serviços de saúde e comunidade. A UFSJ está se destacando



na ampliação das atividades de extensão por meio do Centro de Telessaúde e, a
crescente participação do núcleo acadêmico traz oportunidade de desenvolver
crescimento nas áreas de atuação do projeto por parte do aluno bolsista e docentes
envolvidos. É inegável o destaque que a UFSJ tem obtido, e os planos para os
próximos dois anos são de ampliação das atividades de Telessaúde, com a
implantação do sistema de eletrocardiograma em seis unidades da APS, no Pronto
Atendimento e nas ambulâncias do SAMU em Divinópolis.


