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OBJETIVOS

Pesquisar, desenvolver, implantar e avaliar modelos de atenção 
à saúde utilizando tecnologias de baixo custo com impacto social, 
visando a melhoria da qualidade do sistema público de saúde, 
contribuindo para assegurar a todos uma maior igualdade de acesso 
aos serviços de saúde.

Possibilitar a utilização dos recursos de telessaúde por sua equipe 
multidisciplinar de profissionais, visando a capacitação permanente
e a troca de experiência.

TELESSAÚDE UFMG



Modalidades

Baixo custo:

• Teleconsultas on line e off line

• Teleconferências ou webconferências

• Plantão de telecardiologia – tele-eletrocardiografia

Alto custo:

• Videoconferências



ATIVIDADES

- Projeto videoconferências

- Projeto BH Telessaúde

- Projeto MinasTelecárdio

- Projeto RUTE – RNP/MCT

- Projeto Nacional de Telessaúde do Ministério da Saúde

- Projeto pesquisa “Avaliação da usabilidade das TICs” – Fapemig

- Projeto Telessaúde no Internato Rural – FM, EE, FO e HC



INTEGRAÇÃO DE REDES

RNP

RedClara

Géant



TelessaTelessaúúde na Rede Municipal de Sade na Rede Municipal de Saúúde de 
em Belo Horizonteem Belo Horizonte

IntegraIntegraçção entre especialistas e profissionais ão entre especialistas e profissionais 
da rede municipalda rede municipal

EducaEducaçção permanenteão permanente

Instituições Participantes:



Sistema dirigido aos profissionais de saúde da
rede municipal de Belo Horizonte, interligando
as unidades de saúde da PBH , entre si e a 
Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas 
da UFMG.
A utilização se dá por um sistema de consultoria 
e segunda opinião, além de promover a educação 
permanente em serviço.

BHTelessaúdeBHTelessaúde



MODALIDADES DO 
TELESSAÚDE

TELECONSULTAS
ON LINE E OFF LINE VIDEOCONFERÊNCIAS



TELECONSULTASTELECONSULTAS
• On line: Por meio de agendamento prévio, o 

profissional pode solicitar uma teleconsulta on line, na 
qual apresentará um caso clínico para o (a) 
especialista escolhido, a fim de receber orientações 
quanto ao diagnóstico, terapia, condutas gerais ou 
propedêutica.

• Off line: Destinada aos casos que necessitam apenas 
de esclarecimentos sobre dúvidas específicas. Nesta 
modalidade o profissional envia o resumo do caso e o 
especialista responde via sistema BHTelessaúde 
(semelhante a um e-mail).



TELECONSULTAS TELECONSULTAS ON LINEON LINE e e OFF LINEOFF LINE



TELECONSULTAS TELECONSULTAS ON LINEON LINE



AGENDA ESPECIALISTA AGENDA ESPECIALISTA ON LINEON LINE



COMPARTILHAMENTO DE IMAGEM COMPARTILHAMENTO DE IMAGEM 
RADIOLÓGICARADIOLÓGICA



CONSULTANDO LAUDOCONSULTANDO LAUDO



TELECONSULTA TELECONSULTA OFF LINEOFF LINE



VIDEOCONFERÊNCIASVIDEOCONFERÊNCIAS

Objetivam promover a educação permanente, on line, por meio da 
exposição e discussão de temas de interesse dos profissionais da
rede e pelos níveis gerenciais dos distritos e da Secretaria. 
Os temas podem ser abordados e discutidos entre as unidades de 
saúde e profissionais com expertise – sejam eles da rede própria, da 
Universidade Federal de Minas Gerais ou de outras instituições. 
Áreas já inseridas: Telemedicina, Telenfermagem e Telessaúde 
Bucal.

O cronograma semestral é divulgado através do fórum.

Está sendo discutida, junto ao Centro de Educação em Saúde, a 
viabilidade da emissão de uma Declaração de Participação.



VIDEOCONFERÊNCIASVIDEOCONFERÊNCIAS



FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO ON LINEFORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO ON LINE



SITUAÇÃO ATUALSITUAÇÃO ATUAL
Encontram-se implantados :
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3794197TOTAL GERAL

127411Total(nov/05 a jun/06)

127411TeleconferênciasTELESAÚDE BUCAL

131827Total

155Teleconsultorias(dez/04 a jun/06)

130322TeleconferênciasTELENFERMAGEM

1202158Total

44618Internacional/ Nacional

274127Teleconsultorias(abril/04 a jun/06)

48214TeleconferênciasTELEMEDICINA

Nº DE PARTICIPANTESNº DE ATIVIDADETIPO DE ATIVIDADEÁrea

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
NO PROJETO BHTELESSANO PROJETO BHTELESSAÚÚDEDE



18%

4%

7%

71%

Encaminhamento do paciente para HC
Encaminhamento do paciente para níveis secundários
Encaminhamento a internação imediata
Paciente mantido no CS

ResolutividadeResolutividade das Teleconsultasdas Teleconsultas



ESPECIALIDADES SOLICITADAS POR ESPECIALIDADES SOLICITADAS POR 
TELECONSULTAS (TELECONSULTAS (OnOn lineline e e OffOff lineline))
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Principais vantagens da Principais vantagens da 
aplicação do BHTelessaúdeaplicação do BHTelessaúde

Estruturação de uma ampla rede de formação permanente em 
serviço, a partir das dúvidas e desafios enfrentados pelos 
profissionais em seu trabalho cotidiano

Utilização de tecnologia de baixa complexidade, com amplo 
impacto social e replicável em dimensões distintas

Modelo de baixo custo
Melhoria do acesso da população à atenção secundária
Contribuição para a reorganização da rede assistencial, 

melhorando os processos de referência e contra-referência
Aumento da resolubilidade da assistência
Estreitamento das relações entre pesquisa (Universidades) e 

assistência (serviços).



ProjetoProjeto

Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas
Universidade Federal de Minas Gerais

Implantação de Telecardiologia no Serviço Público 
de Saúde do Interior de Minas Gerais



Secretaria do Estado da Saúde 

de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Universidade Federal de Uberlândia  - UFU

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM

Universidade Federal de Juiz de Fora  - UFJF

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

Projeto Minas Telecárdio



Projeto Minas Telecárdio

Objetivos:

• implantação de Sistema de Telecardiologia em 82 municípios de 
Minas Gerais;

• realizar estudo epidemiológico e econômico para aferir a  
efetividade do sistema no atendimento às doenças 
cardiovasculares isquêmicas.

Critérios de escolha dos municípios:

• população menor que 10.000 habitantes

• mínimo de 70% do Programa de Saúde da Família implantado 



Projeto Minas Telecardio

Justificativas:

• As doenças cardiovasculares são a maior causa de morbi-mortalidade no país 
com grande custo social,

• Na Síndrome Coronariana Aguda, a demora em reconhecer sintomas e o retardo 
em buscar atendimento médico tem sido os responsáveis pela elevada mortalidade 
pré-hospitalar,

• O eletrocardiograma, método validado, de baixo custo e elevado valor clínico, é 
facilmente transmissível por meio eletrônico,



Pólos e Municípios do Projeto Minas Telecardio



Municípios – Lista de Espera

•Antônio Dias
•Aerado
•Bandeira do Sul
•Bom Jesus do Amparo
•Cabo verde
•Careaçu
•Perdigão
•Espírito Santo do Dourado
•Heliodora
•Ibitiura de Minas
•Natércia
•Pingo D’ água

•São Sebastião da Bela Vista
•Serrania 
•Vargem Alegre
•Caetanópolis
•Santana de Pirapama
•Formoso
•Morro da Garça
•Ipuiuna
•Jaiba

Total: 21 municípios
+

21 municípios do Vale do Jequitinhonha



Projeto Minas Telecardio

Equipe:

Pólo coordenador: 1 coordenador geral
1 coordenadora telessaúde
1 coordenador clínico
1 administradora
1 secretária
1 analista rede
1 analista software
1 técnico de informática
1 consultoria LCC/CENAPAD
1 consultoria CECOM
1 coordenação pesquisa epidemiologia
1 pesquisadora epidemiologia
1 bolsista estatística
1 bolsista epidemiologia
1 coordenação pesquisa economia
1 bolsista economia
3 bolsistas BIC

Pólos: 1 coordenador
1 secretária
1 técnico de informática
1 técnico de pesquisa
2 bolsistas BIC



Metodologia de Implantação

• Lançamento do projeto em Belo Horizonte para gestores com demonstração
prática da tecnologia,

• Reuniões regionais por pólo – primeiro documento de adesão com identificação 
dos responsáveis por município,

• Testes de conexão com municípios – planilha de avaliação,

• Visita técnica nos municípios – Termo de Adesão,

• Treinamento em Belo Horizonte,

• Entrega dos equipamentos,

• Testes finais com transmissão de eletrocardiograma.

Projeto Minas Telecardio



Planilha de avaliação dos testes de conexão

342001164SatéliteBelo Vale                      

5436032128RádioPequi                            

441283x128RádioInimutaba

4125631256RádioCachoeira da 
Prata        

43128410256RádioQuartel Geral               

452564x256RádioMorada Nova 

472004864SatéliteMoeda                           

4412842128RádioCrucilândia                      

41150410128RádioAugusto deLima

511284164RádioBuenópolis

NotaNº de 
pc´s

kbpsNotaNº de 
pc´s

kbpsConexão

Situação na implantação 45 
dias apósSituação informada com 30 dias de testes

Municípios



Visitas Técnicas
Guaraciama

Chiador



Treinamentos

7 Etapas:

• 7 e 8 de junho – 10 municípios

• 18, 19 e 20 de julho – 22 municípios

• 14 e 16 de agosto – 11 municípios

• 17 e 18 de agosto – 11 municípios

• 28 e 29 de agosto – 10 municípios

• 30 e 31 de agosto – 8 municípios

• 4 e 5 de setembro – 10 municípios

- 2 dias de treinamento com média de 3 usuários por município por etapa -

Total:
82 municípios



Treinamentos

Sala de treinamento HC/UFMG



Treinamentos

82

15
15

16
10

26

Informática

253

46
46

49
30

82

Total

1615Montes 
Claros

85

15

16
10

29

Clínico

16Juiz de Fora

86Total

Pesquisa

17Uberlândia
10Uberaba

27Belo 
Horizonte

Total de usuários treinados em 7 grupos de treinamentos.

Custo total do treinamento com diárias e passagens: R$ 19.720,32

Custo por usuário: R$ 77,95



Atividades

• Plantão de telecardiologia  - início em 20 de junho,
- rodízio entre os pólos,
- atende todos os municípios,
- realização de laudo de ecg,
- discussão de casos clínicos em reunião
privada, gravada e com senha;

• Suporte técnico aos municípios – rodízio entre os pólos;



Plantão de telecardiologia



Estudo Epidemiólogico e Econômico

Etapas: 
I - Estudo descritivo pré-implantação do sistema
II - Implantação e acompanhamento
III - Avaliação da efetividade

• Na avaliação têm sido implementado os modelos propostos por
Donabedian, incluindo três componentes: 
a avaliação de estrutura, avaliação de processo e avaliação de resultado 

Objetivos:
Aferir a efetividade da utilização do sistema de telemedicina
Comparar a alternativa de uso da telecardiologia no cuidado das 
doenças cardiovasculares em relação ao tratamento convencional nos Municípios



Estrutura Tecnológica do Projeto

Central - Pólos

Municípios



Central - Pólos



Municípios

Computador com webcam

Impressora Jato de Tinta

Aparelho de Eletrocardiograma Digital



11%

4%

44%

41%

Outros*

Discada

Satélite

Rádio

Tipo de Conexão dos Municípios

* Outros tipos de conexão banda larga



Diagnóstico de Conexão dos Municípios

Chat
Streaming

Vídeo

Áudio

Satélite
300/100

Satélite 
200/40

Radio 64 
kbps

DiscadaRecursos*

*As informações referem-se a 1 PC com rede não compartilhada



Situação Atual da Implantação

Situação atual da implantação do Projeto Minas Telecardio 
- setembro 2006
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Resultados Parciais
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Número de municípios utilizando o projeto por período

Nº de ECG mensais realizados pelo Projeto Minas 
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Resultados Parciais

• Número de pacientes por seguimento – 102 (1534 ecg – 7%)

• Número de discussões de casos clínicos – 3/plantão

• Número de eletros de urgência – 2/plantão

• Número de IAM - 3

• Casos clínicos interessantes:
- 2 BAVT, 
- 2 bloqueios trifasciculares sintomáticos,
- 5 casos de fibrilação atrial com repercussão hemodinâmica.



Perspectivas Futuras

1. Incorporação de recursos de 
telessaúde em SAMUs

• Unidades de Suporte Básico:
– Monitor multiparamétrico de sinais vitais 

(agregando os seguintes aparelhos: 
esfigmomanômetro digital, termômetro digital, 
saturímetro digital, glicosímetro digital, 
eletrocardiograma digital).

– Desfibrilador digital automático externo



Perspectivas Futuras

1. Incorporação de recursos de 
telessaúde em SAMUs

• Unidades de Suporte avançado
– Monitor multiparamétrico de sinais vitais (agregando 

os seguintes aparelhos: esfigmomanômetro digital, 
termômetro digital, saturímetro digital, glicosímetro
digital, eletrocardiograma digital, aparelho de pressão 
intra-craniana não invasiva)

– Desfibrilador digital automático externo
– Ultra-som



2. Criação de um fórum permanente de 
troca de experiências

Laboratório de Excelência e Inovação em Laboratório de Excelência e Inovação em 
Telessaúde na Telessaúde na 
América Latina e EuropaAmérica Latina e Europa

Perspectivas Futuras



Constituir um fórum permanente de 
troca de experiências em telessaúde 
entre países e instituições da América 
Latina e da Comunidade Européia

OBJETIVO GERAL



Workshop do laboratório 
de excelência e inovação em telessaúde

• Foco: utilização de telessaúde em atenção 
primária 

• Apresentação de experiências de projetos 
nacionais em telessaúde

• Participação das principais estruturas 
nacionais de telessaúde da América 
Latina e Europa



Workshop do laboratório 
de excelência e inovação em telessaúde

• Estruturação das distintas áreas do 
laboratório 

• Data: 7 e 8 de dezembro – Belo Horizonte 
– Minas Gerais



1. Incorporação de recursos de telessaúde 
em SAMUs



• Centro de Tecnologia Educacional em Saúde –
Núcleo de Telessaúde
Faculdade de Medicina
Coord. Prof. Cláudio de Souza

• Centro de Telessaúde
Hospital das Clínicas
Coord. Dra. Maria Beatriz Moreira Alckmim

TELESSAÚDE UFMG


