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RESUMO 

 

O fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) está entre as prioridades de todos 

os atores envolvidos com a consolidação do SUS, sejam gestores, trabalhadores, 

usuários, movimentos sociais e setor produtivo. O Núcleo de Telessaúde do ES iniciou 

suas atividades no ano de 2012 e atualmente está implantado em 88% dos municípios 

e possui aproximadamente 9.029 profissionais de saúde cadastrados em sua 

plataforma. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo analisar a implantação das 

tecnologias de informação (teleconsultorias e webconferências à distância) 

desenvolvidas pelo Programa Telessaúde Espírito Santo no município de Vitória - ES 

enquanto estratégia de educação permanente para profissionais de saúde que atuam 

no âmbito da Atenção Primária à Saúde / Unidade Básica de Saúde (UBS). Foi 

realizada uma pesquisa do tipo análise de implantação de programa estruturada em um 

estudo de caso único com um nível de análise em uma perspectiva quanti-qualitativa e 

exploratória, no município de Vitória – ES. Acerca dos fatores que se relacionam com o 

uso ou não das tecnologias da informação (consultorias e webconferências à distância) 

desenvolvidas pelo Telessaúde ES pelos profissionais de saúde inseridos na UBS Praia 

do Suá, os profissionais de saúde indicaram que a utilização de outras tecnologias com 

respostas mais rápidas, assim como a prática tradicional em buscar por ajuda de outro 

profissional da equipe, a dificuldade de realizar cadastro no programa, a falta de 

incentivo da gestão em proporcionar melhoria no processo de trabalho de forma a ser 

possível inserir as atividades do programa dentro da sua rotina de trabalho foram os 

fatores apontados.  Apesar de vários fatores dificultadores terem sido encontrados 

nessa pesquisa que justifiquem a baixa utilização do Programa Telessaúde ES, todos 

os entrevistados consideraram essa ferramenta de trabalho como importante e 

demonstraram interesse pelos serviços ofertados. Ao final, esperou-se ter contribuído 

para melhorar a qualidade e eficácia dos serviços de Telessaúde ES e APS, 

colaborando assim para os outros programas do mesmo segmento em todo o país.  

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Unidade Básica de Saúde. Tecnologias de 

informação. Telessaúde. 



 

 

ABSTRACT 

 

The strengthening of primary health care (PHC) is among the priorities of all actors 

involved in the consolidation of SUS, be they managers, workers, users, social 

movements and the productive sector. The Nucleus of Telehealth of the ES started its 

activities in 2012 and is currently implanted in 88% of the municipalities and has 

approximately 9,029 health professionals registered in its platform. In this sense, the 

objective of this work was to analyze the implementation of the information technologies 

(teleconsulting and remote webconference) developed by the Telessaúde Espírito Santo 

Program in the city of Vitória - ES as a permanent education strategy for health 

professionals working in Primary Health Care to Health / Basic Health Unit (UBS). A 

structured program analysis analysis was conducted in a single case study with a level 

of analysis in a quantitative and exploratory perspective, in the city of Vitória - ES. 

Regarding the factors related to the use of information technologies (consultancies and 

remote web conferencing) developed by Telessaúde ES by health professionals 

enrolled in UBS Praia do Suá, health professionals indicated that the use of other 

technologies with responses as well as the traditional practice of seeking the help of 

another team professional, the difficulty of enrolling in the program, the lack of 

management incentive to provide improvement in the work process in order to be able to 

insert the activities of the program within of his work routine were the factors pointed out. 

Although several difficult factors were found in this research that justify the low use of 

the Telehealth ES Program, all the interviewees considered this work tool as important 

and showed an interest in the services offered. In the end, it was hoped to have 

contributed to improving the quality and effectiveness of the ES and PHS services, thus 

collaborating with the other programs of the same segment throughout the country. 

 

Keywords: Primary Health Care. Basic health Unit. Information technologies. Telehealth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito embora o Programa Telessaúde Brasil Redes esteja completando uma década 

em que foi instituído, atingindo em 2018 quase a totalidade do país com os seus 

serviços ofertados, ainda há muito que explorar e avançar nesse programa que é fruto 

da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na saúde. 

 

O desenvolvimento das TIC na área da saúde permite aos profissionais transformar 

conceitos e idéias em inovações tecnológicas, aumentando a eficiência e o cuidado 

prestado ao paciente. 

 

O sistema de Telessaúde é um exemplo de sucesso internacional dessa tecnologia 

aliada à saúde e auxilia profissionais da área na resolução de casos clínicos, 

principalmente aqueles que atuam em áreas mais distantes dos centros urbanos. 

Através dessa tecnologia, outras ferramentas podem ser exploradas, como a da 

educação permanente à distância. 

 

Além disso, com o passar do tempo a Telessaúde deixou de ser somente mais um 

programa governamental com aplicabilidade na Atenção Primária à Saúde (APS), 

passou a ser vista como tendência e despertou um olhar empreendedor daqueles que a 

consideram um caminho a ser seguido para o desenvolvimento sustentável no setor 

saúde. 

 

O Programa Telessaúde Brasil, instituído em 2010 e ampliado e redefinido como 

Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes em 2011, tem como objetivo o 

fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família e a articulação de Redes de Atenção 

à Saúde, coordenadas pela APS no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (Sarti et 

al., 2013). 
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Quanto aos aspectos éticos acerca dessa prática, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM) regulamenta o Telessaúde por meio da RESOLUÇÃO nº 1.643/2002 de 07 de 

agosto de 2002. 

 

“Define e disciplina a prestação de serviços através da Telemedicina. 

 

Art. 1º - Definir a Telemedicina como o exercício da Medicina através da utilização de 

metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de 

assistência, educação e pesquisa em Saúde. 

 

Art. 2º - Os serviços prestados através da Telemedicina deverão ter a infraestrutura 

tecnológica apropriada, pertinentes e obedecer às normas técnicas do CFM pertinentes 

à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia 

do sigilo profissional. 

 

Art. 3º - Em caso de emergência, ou quando solicitado pelo médico responsável, o 

médico que emitir o laudo a distância poderá prestar o devido suporte diagnóstico e 

terapêutico. 

 

Art. 4º - A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico assistente do 

paciente. Os demais envolvidos responderão solidariamente na proporção em que 

contribuírem por eventual dano ao mesmo. 

 

Art. 5º - As pessoas jurídicas que prestarem serviços de Telemedicina deverão 

inscrever-se no Cadastro de Pessoa Jurídica do Conselho Regional de Medicina do 

estado onde estão situadas, com a respectiva responsabilidade técnica de um médico 

regularmente inscrito no Conselho e a apresentação da relação dos médicos que 

componentes de seus quadros funcionais. 

 

Parágrafo único - No caso de o prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser 

médico e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. 
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Art. 6º - O Conselho Regional de Medicina deverá estabelecer constante vigilância e 

avaliação das técnicas de Telemedicina no que concerne à qualidade da atenção, 

relação médico-paciente e preservação do sigilo profissional. 

 

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação”.  

No Brasil, a Telemedicina só é permitida entre profissionais de saúde. A teleconsulta 

entre paciente e profissional de saúde não é legalizada. 

 

O Espírito Santo (ES) constitui-se no menor e menos populoso estado da região 

Sudeste com 4.016.356 habitantes, segundo dados divulgados em 1º Julho de 2017 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sua extensão territorial 

divide-se desigualmente entre 78 municípios, em sua maioria de pequeno e médio 

porte. A capital Vitória concentra aproximadamente 363.140 mil habitantes, o que 

representa cerca de 9% da população total do estado. No Espírito Santo, 48% da 

população estão na Grande Vitória. Dos mais de quatro milhões de habitantes, 1.960.213 vivem 

em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari. (IBGE, 2017) 

 

O fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) está entre as prioridades do 

governo do estado do Espírito Santo, que tem investido em qualificação dos 

profissionais, construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e doação de 

equipamentos visando organizar a assistência e propiciar condições favoráveis para a 

melhoria do atendimento e fixação dos profissionais nos municípios mais distantes. 

(SESA, 2017) 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória adota a Estratégia de Saúde da Família 

como o modelo reordenador das práticas da Atenção Básica. O município apresenta 

cobertura de atenção básica em 88% e da Estratégia de Saúde da Família em torno de 

80%. (VITÓRIA, 2017) 
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O Núcleo de Telessaúde do ES iniciou suas atividades no início de 2012 e recebeu 

equipamentos e kits de informática para equipar 70 pontos de Telessaúde localizados 

em unidades de saúde da família do estado. Priorizou-se no primeiro momento os 

municípios mais distantes, com menos de 100 mil habitantes, com os piores indicadores 

de saúde e com conectividade de internet na UBS. Além das equipes das USF com 

conectividade de internet, era facultado ao município a possibilidade de cadastrar no 

Telessaúde ES todos os profissionais da rede vinculados à Atenção Primária. (Sarti et 

al., 2014) 

 

Atualmente o Programa Telessaúde ES está implantado em 69 municípios e nove estão 

em fase de implantação. Pesquisa de satisfação do usuário extraída da Plataforma 

Salus, sobre o serviço teleconsultoria indicou que o nível de satisfação foi excelente e 

em 90% dos casos evitou o encaminhamento do paciente. (SALUS, 2017) 

 

Para que o Programa Telessaúde ES pudesse alcançar a todos os usuários 

conectando-os via web, foi desenvolvido um sistema pela própria equipe do programa 

para ser sua ferramenta padrão de teleconsultoria. Através da plataforma Salus, todo 

fluxo de informação proveniente da teleconsultoria é trafegado via Internet, para isso foi 

necessário informatizar as UBS. Contudo, a referida informatização compreendeu a 

instalação de um microcomputador conectado à Internet com kit multimídia, webcam e 

máquina digital. (Sarti et al., 2014). 

 

O Programa Telessaúde possibilita a ampliação da qualificação das equipes e a 

redução dos encaminhamentos médicos desnecessários de pacientes por meio do 

aumento das atividades de prevenção (Sarti et al., 2013; Alkmin et al., 2012), bem como 

integrar-se à Política de Educação Permanente em Saúde do Estado do Espírito Santo. 

O objetivo geral é a implantação, normatização e gestão de serviços de Tele-educação 

e Tele-assistência, com foco na Atenção Primária em Saúde no estado do Espírito 

Santo, bem como a pesquisa, adaptação e desenvolvimento de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) para a Telessaúde. (TELESSAUDE ES, 2018). 
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Um dos serviços prestados pelo Telessaúde Brasil Redes é o de teleconsultoria, que 

pode ser definida como uma “consulta registrada e realizada entre trabalhadores, 

profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de 

telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos 

clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho”, podendo ser 

uma consulta realizada em tempo real de forma síncrona ou por meio da troca de 

informações assíncronas em ambiente off-line (Sarti et al., 2013). 

 

Outro serviço oferecido pelo Programa Telessaúde é o de teleducação, entendido como 

conferências, aulas e cursos, ministrados por meio da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (BRASIL, 2011). Estes serviços também são oferecidos pelo 

Programa Telessaúde ES. 

 

Em linhas gerais, os trabalhos publicados até o momento em termos de implantação de 

programas de Telessaúde e Telemedicina evidenciam o fortalecimento do papel dos 

cuidados de saúde primários em termos de coordenação da atenção ao paciente; 

aumento da resolubilidade da APS; uma maior integração entre os diferentes níveis de 

atenção; uma menor taxa de encaminhamento de pacientes a outros níveis de atenção; 

redução das iniquidades em saúde e do custo da atenção (Alkmin et al., 2012; Santos 

et al., 2011; CASTRO FILHO, 2011; Santos et al., 2009). Contudo, não foram 

identificados trabalhos cujo propósito era analisar qualitativamente o processo de 

implantação do programa Telessaúde nos municípios agregando vários níveis de 

análise e sujeitos (gestores, profissionais de saúde, etc).  

 

Por outro lado, alguns trabalhos pontuais já foram realizados para avaliação das 

tecnologias desenvolvidas pelo Telessaúde ES (Sarti et al., 2014). Entretanto, não 

foram realizados estudos de maior envergadura sobre o processo de implantação das 

tecnologias desenvolvidas por esse programa prioritário para o Governo do ES e do 

Governo Federal. 
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Diante dessa perspectiva, a presente dissertação se justifica pela necessidade de 

analisar a implantação do Telessaúde ES, em busca da ampliação do acesso à 

assistência em saúde no estado do Espírito Santo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a implantação das tecnologias de informação (teleconsultorias e 

webconferências à distância) desenvolvidas pelo Programa Telessaúde Espírito Santo 

no município de Vitória – ES, enquanto estratégia de educação permanente para 

profissionais de saúde que atuam no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) / 

Unidade Básica de Saúde (UBS). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Descrever o perfil dos profissionais de saúde que demandam o Programa 

Telessaúde lotados no município de Vitória – ES no período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2016. 

• Analisar a incorporação e os efeitos das ferramentas e tecnologias de informação 

desenvolvidas pelo Programa Telessaúde Espírito Santo nos processos de 

trabalho das equipes das Unidades Básicas de Saúde que atuam no município 

de Vitória-ES. 

• Identificar os fatores que se relacionam com o uso ou não das tecnologias de 

informação (teleconsultorias e webconferências à distância) desenvolvidas pelo 

Programa Telessaúde Espírito Santo pelos profissionais de saúde inseridos nas 

Unidades Básicas de Saúde. 

• Propor diretrizes que possam contribuir para melhorar a qualidade e eficácia dos 

serviços de Telessaúde ES e APS. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 DIFUSÃO DO TELESSAÚDE 

 

A aplicação de tecnologias da informação e comunicação (TIC) ao exercício da 

medicina pode ser observada desde o início do século XX na Inglaterra, mas foi a partir 

do avanço da internet e computadores de baixo custo no final dos anos 80, que 

possibilitou a expansão deste recurso para a saúde. (OMS, 2016) 

 

Como exemplo de utilização das TIC’s direcionadas a área da saúde, surgiu a 

Telemedicina, que é uma ferramenta tecnológica voltada para os profissionais de saúde 

que permitem a troca de informações médicas à distância. Relata-se na história da 

Telemedicina que inicialmente o seu uso era direcionado apenas em regiões rurais, 

onde era difícil obter cuidados de saúde e obter profissionais de saúde para atender às 

populações daquelas regiões afastadas dos centros urbanos. (UNA-SUS, 2017) 

 

Com o decorrer dos anos, a Telemedicina foi conquistando o seu espaço, alavancando 

projetos de grande sucesso internacional como a teleradiologia, com a emissão de 

laudos de exames de imagem a distância, e da teledermatologia que através de fotos, 

videos e descrição do caso, é mais fácil de obter um diagnóstico sem a presença real 

do profissional do que as outras especialidades médicas.  

 

O avanço do uso dessa tecnologia em saúde em diversas áreas e não mais restrita ao 

profissional médico, resultou em um novo conceito do termo Telessaúde definido pela 

American Telemedicine Association (ATA) que inclui a participação de outros 

profissionais de saúde e também a educação permanente em saúde, além da oferta de 

outros serviços, ampliando o conceito de Telemedicina definido em 1977 pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) sob a perspectiva da formação para a saúde. 

(ATA, 2017) 
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Para os Descritores em Saúde da Bireme (DECS), o termo telemedicina refere-se à 

oferta dos serviços de saúde por telecomunicação remota, consulta interativa e serviços 

de tele-diagnóstico e considera o como sinônimo o termo telessaúde, ainda que este 

possua uma maior abrangência de serviços e seja mais direcionado à promoção da 

saúde e à prevenção de doenças. (BVS, 2017) 

 

Essa argumentação conceitual entre os termos é explorada por Silva (2014), que 

também considera como sinônimos os termos telemedicina, telessaúde, e-saúde e 

saúde on-line. Acredita ainda, que a telemedicina pode ser usada para descrever o 

processo em que a informação é partilhada entre lugares distantes com fins de 

diagnose e decisões relativas ao gerenciamento clínico dos pacientes, além de ser uma 

ferramenta importante para a educação de pacientes e profissionais de saúde. 

 

Desde 2008, foi aprovado o projeto Protocolos Regionais de Políticas Públicas para 

Telessaúde na América Latina, contando atualmente com a participação de doze 

ministérios da saúde da América Latina. Ações de Telessaúde estão mais avançadas 

em alguns países (Brasil, Colômbia, Equador, México, Panamá) e novos projetos 

nacionais estão em andamento (Bolívia, Uruguai, Cuba, El Salvador, Guatemala, Peru, 

Venezuela). (Santos et al. 2014) 

 

Na União Européia, com o aumento das doenças crônicas, despesas médicas e 

envelhecimento da população, o Telessaúde tem sido utilizado com a intenção de 

diminuir os custos e lidar com número limitado de médicos. (Oh Jy et al., 2015)  

 

O estudo de Lennon et al. (2017) apontou uma boa regulamentação acerca da 

confidencialidade de informações de pacientes no Reino Unido, onde as estratégias de 

Telessaúde têm sido utilizadas no cuidado de idosos e tratamento de doenças crônicas. 

 

No continente asiático, foram identificados sete países com programas nacionais de 

Telessaúde: Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Maldivas, Filipinas e Sri Lanka, com 
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variações no estágio de desenvolvimento das políticas em cada país. (Oh Jy et al., 

2015)  

 

Na Antártida o Telessaúde é utilizado devido carência de médicos. Os profissionais 

disponíveis realizam contato com os médicos no Japão que orientam tratamento de 

fraturas, dermatites, doenças respiratórias por vídeos e mensagens via satélite. (Oh Jy 

et al., 2015) 

 

Dentre alguns países com experiências excepcionais envolvendo serviços através da 

Telessaúde, podemos destacar o Canadá. Segundo Deshpande et al (2008), o Canadá 

é considerado referência no serviço de telessaúde síncrona, pois acreditam que esta 

ferramenta é essencial para alcançar comunidades geograficamente isoladas. Além 

disso, um estudo de junho de 2016 em Telemedicina e e-saúde indicou que, entre 2008 

e 2014, a taxa de utilização média anual foi de 52 teleconsultorias em tempo real 

através da Rede de Telemedicina de Ontário por cada mil habitantes do norte do país 

que vivem em áreas rurais. Um total de 637.293 serviços de telemedicina foram 

prestados em 2015 com índice de satisfação dos pacientes que ultrapassou 98% e 

estima-se que 50-60% (4,787) das admissões hospitalares e mais de 40% (3,989) das 

visitas ao serviço de emergência fossem evitadas. (OTN, 2017) 

 

Nos Estados Unidos a telemedicina é considerada como o evolução dos cuidados de 

saúde no mundo digital. Este novo paradigma na prática da medicina criou uma 

indústria milionária em que quase todos os principais cuidados de saúde o sistema 

aproveita para transformar e reinventar a saúde. 

 

No Brasil, o Programa Telessaúde Brasil foi instituído em 2006/2007 inicialmente com 

09 núcleos de Telessaúde. Em 2011 ocorreu uma redefinição para Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes através da Portaria GM/MS 2546/2011 e com a ampliação do 

financiamento e cadastramento de novos projetos, mais 13 núcleos foram implantados. 

Até o final de 2016 haviam sido implantados 46 núcleos em 23 unidades da federação e 

09 estavam em processo de implantação em todo o país. (BRASIL, 2017) 
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A conexão entre os serviços de Telessaúde e os processos regulatórios de saúde já 

existentes é fundamental para que haja um avanço coerente entre as atividades 

presenciais e as virtuais. No Rio Grande do Sul, a Resolução CIB/RS 237/2011 versa 

sobre a regulação ambulatorial no SUS e coloca como fator de priorização de 

encaminhamentos àqueles previamente discutidos em teleconsultorias. Entretanto, todo 

este processo apesar de avançado em relação há vários estados brasileiros, ainda é 

bastante incipiente. 

 

O serviço mais solicitado aos núcleos de Telessaúde é o telediagnóstico, através do 

laudo de eletrocardiograma. A oferta desse serviço existe desde 2008 e está presente 

em 10 estados. De 2011 a 2015, o serviço de telediagnóstico aumentou em 92,5%. 

Dados do ministério da saúde mostram que em 2016 foram realizados e laudados 

263.927 exames. Além disso, entre 2008 e 2016 mais de 507 mil profissionais 

solicitaram algum tipo de teleconsultorias e houveram 3,1 milhões de participações em 

atividades de tele-educação. (BRASIL, 2017) 

 

3.2 A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TELESSAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

No estado do Espírito Santo, o Comitê Gestor Estadual (CGE) foi implantado em 2010 e 

oficializado por meio de portaria em 2011 sob a coordenação de representante da 

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA). Enquanto isso, o Instituto 

Federal do Espírito Santo (IFES) celebrou o primeiro Convênio com o Ministério da 

Saúde para financiamento dos gastos de custeio para o cumprimento das metas 

pactuadas pela SEGTES/MS. No mesmo período, o IFES recebeu por meio da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) os kits de informática para equipar 70 

pontos de Telessaúde localizados em unidades de saúde da família do estado. No 

primeiro momento o CGE priorizou os municípios mais distantes, com menos de 100 mil 

habitantes, com os piores indicadores de saúde, com conectividade de internet nas 

Unidades de Saúde da Família (USF) e as que possuíam equipes de saúde da família 

atuando nos serviços. (Sarti et al., 2013) 
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Até o final de maio de 2012, o Programa Telessaúde já havia implantado 19 municípios 

do ES, contando com pelo menos uma equipe de saúde da família local apta a inserir 

questões no sistema de teleconsultoria. 

 

Nos anos seguintes, os avanços do Programa Telessaúde ES foram ocorrendo 

gradativamente, atingindo 41 dos 78 municípios no final de 2013, 64 em 2014 e 72 até 

julho de 2018. Além disso, vale a pena frisar, que a plataforma do Programa 

Telessaude ES, permite que qualquer profissional de saúde se cadastre e utilize os 

serviços ofertados, independente do vínculo empregatício e sua localização geográfica. 

Dados de 31 de dezembro de 2017 mostravam que 448 municípios, 1458 unidades de 

saúde, 8264 profissionais e 6315 requisições tinham sido registradas através da 

plataforma do programa Telessaúde ES. 
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Figura 1 - Implantação do Programa Telessaúde no Espírito Santo. A região em verde 

representa os municípios implantados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Telessaúde ES (2018) 

 

No município de Vitória – ES, a implantação do programa ocorreu desde o primeiro ano 

e até o final do ano passado, 24 das 29 UBS haviam realizado pelo menos uma 

teleconsultoria por intermédio de 562 profissionais que demandaram 428 requisições ao 

programa. 

 

Esse número de solicitações expressivamente baixo (menor que um por profissional), 

provavelmente está associado ao desconhecimento do programa Telessaúde ES, 

devido a rotina de buscar informações, tirar dúvidas e realizar capacitações através de 

outros sites e plataformas disponíveis no mercado além de possuírem maior facilidade 
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de acesso dos profissionais da capital capixaba à atenção especializada, seja 

diretamente com o serviço de regulação de consultas do estado ou através de contatos 

particulares entre os profissionais. 

 

Whitten & Holtz (2008), tratam a baixa utilização dos serviços de Telessaúde como um 

desafio complexo e desestimulante, pois muitos já se deram conta do problema, mas 

pouco se empenham em tentar investigá-lo para que seja transformado. 

 

Outrossim, podemos levar em consideração é que a população residente na capital 

possui uma maior renda per capita em comparação aos que moram no interior, sendo 

possível custear uma consulta particular com especialista quando esta através do 

sistema único de saúde (SUS) pode demorar meses. Ademais, a capital dispõe de 

melhor infraestrutura para consultas, exames diagnósticos e uma maior oferta de 

médicos especialistas. 

 

Da mesma forma, Marcolino et al (2014), evidenciaram que a maior parte das 

teleconsultorias no estado de Minas Gerais foi originada em municípios com os 

menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), mais pobres e distantes da 

capital. 

 

Quanto a tele-educação, as web-palestras começaram a ser realizadas em 2015 com 

temas principalmente voltados para a atenção primária à saúde ou outros temas 

sazonais em evidência. Na maioria das vezes os temas são abordados por 

teleconsultores especialistas voluntários do Programa ou por profissionais convidados 

com experiência no assunto. É possível participar das videoconferências em tempo real 

ou acessar posteriormente através do canal da internet onde permanecem gravadas. 

Dados expressivos, mostram que o acesso off-line é incomparavelmente maior do que 

on-line. (SALUS, 2017) 
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3.3 A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E A OFERTA DO TELESSAÚDE 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) para os profissionais de saúde é uma ação 

natural e recorrente do dia a dia, pois se elucidam conceitos e teorias a cada 

atendimento realizado, fazendo parte do cuidado a troca de informações entre 

profissionais e pacientes. 

 

Segundo estudos de Rodrigues, Vieira e Torres (2010), as trocas de experiências 

desenvolvidas na metodologia da Educação Permanente constataram integração entre 

ensino, serviço e comunidade, em função do planejamento e da execução integrados 

de programa educativo. 

 

Ceccim (2005) afirma que a EPS é uma estratégia fundamental às transformações do 

trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva, 

compromissada e tecnicamente competente.  

 

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde propôs a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) através da Portaria GM/MS Nº 1996 do ano de 2007 

como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a formação e o 

desenvolvimento dos seus trabalhadores, buscando articular a integração entre ensino, 

serviço e comunidade, além de assumir a regionalização da gestão do SUS, como base 

para o desenvolvimento de iniciativas qualificadas ao enfrentamento das necessidades 

e dificuldades do sistema. (BRASIL, 2018) 

 

Um marco importante na trajetória da EPS no Brasil foi a criação da Universidade 

Aberta do SUS (UNA-SUS) que configurou uma estratégia governamental para atender 

às necessidades de formação em larga escala, que tem, entre outros, o objetivo de 

apoiar a implantação da política de Educação Permanente no SUS. (BRASIL, 2018)  

 



26 

 

A proposta didático-pedagógica da UNA-SUS adotou metodologias de aprendizagem 

ativa, viabilizada por meio do ensino à distância, e ampliou equitativamente a oferta de 

cursos de pós-graduação em diversos estados. (Mitre et al. 2013) 

 

Outro fator importante a ser levado em consideração na adoção da educação 

coorporativa a distância segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância – 

ABED (2018) é a crescente prática do teletrabalho, motivado pelos recentes avanços 

das TIC. O desapego com mobiliário pessoal em espaços tradicionais de escritórios 

acompanha o tempo cada vez maior dedicado ao trabalho em casa ou mesmo ao 

trabalho em movimento, a partir de qualquer localização. O aumento da portabilidade, 

interatividade e riqueza de mídias de novas TIC tornam ubíquas essas relações 

informais de trabalho. 

 

O Censo EAD.BR 2016 contabilizou 561.667 alunos em cursos regulamentados 

totalmente a distância, 217.175 em cursos regulamentados semipresenciais, 1.675.131 

em cursos livres não corporativos e 1.280.914 em cursos livres corporativos. (ABED, 

2017) 

 

No estado do Espírito Santo, existe o Núcleo Especial de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos (NUEDRH) que tem por finalidade planejar, coordenar, assessorar 

e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento de recursos humanos, 

voltadas para as necessidades específicas do SUS/ ES, competindo-lhe o 

desenvolvimento de projetos de educação permanente para os profissionais do SES, 

estabelecendo as relações de integração que sejam necessárias ao cumprimento de 

suas atividades. (SESA, 2017) 

 

O NUEDRH integra a Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS), no qual a ETSUS 

– Vitória está inserida. 

 

Paralelamente a isso, o Telessaúde ES representa um programa governamental de 

natureza essencial em educação permanente em saúde, com vários serviços gratuitos 
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ofertados aos profissionais de saúde, além de possuir uma programação on-line e off-

line disponíveis para acesso ilimitado. 

 

Dados de julho de 2018 disponíveis na página do programa mostraram números 

expressivos de visitas ao canal do Telessaude ES no YouTube® com 370 vídeos 

postados, 10.200 inscritos, 534.200 visualizações, 9.150 curtidas e 11.100 

compartilhamentos. (TELESSAUDE ES, 2018) 

 

A capacitação na área da Saúde utilizando os recursos do Telessaúde ES deve estar 

alinhada com os propósitos da instituição de saúde, gestão, serviços e comunidade, de 

forma a garantir que os interesses e práticas sejam pactuadas e efetivadas para 

melhoria da qualidade de atenção à saúde. Entretanto, até a presente data não 

encontramos registros que o Telessaúde ES faça parte de algum projeto de EPS 

articulado entre instâncias de governo estaduais e municipais. 

 

3.4 A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA TELESSAÚDE 

 

Nos últimos anos, devido à escassez cada vez maior de recursos naturais e a crescente 

elevação de custos por produtos e serviços que dependem deles, a prática da 

sustentabilidade mostra-se cada vez mais necessária a todos.  

 

Acredita-se que o sucesso da sustentabilidade é o engajamento multidisciplinar de 

todos e para todos, principalmente para as gerações que ainda nem sabem o que ela 

significa. Assim afirma Almeida (2002), que a sustentabilidade envolve um conjunto de 

práticas coletivas para a sobrevivência de todos. 

 

Sustentabilidade na área da saúde é algo desafiador, não só pela mudança em 

equipamentos, exames, fabricação de materiais e medicamentos, mas principalmente 

no sentido cultural das práticas em saúde.  
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Quando pensamos em sustentabilidade associado ao Programa Telessaúde, elucida-se 

a idéia que a sua atividade se justifica devido a fatores econômico-financeiros, sociais, 

ambientais, recursos humanos, institucionais e técnico-científicos independentemente 

da distância entre o núcleo de Telessaúde e o ponto remoto de uso. 

De fato, é fácil assimilar o Programa Telessaúde como uma tecnologia sustentável, pois 

no momento em que solicitamos uma segunda opinião e com essa resposta deixamos 

de realizar um encaminhamento desnecessário de uma cidade para outra, estamos 

deixando de gastar. Entretanto a mensuração dessa sustentabilidade de fato em 

números é algo difícil de ser avaliado, devido ao fato de tratar-se de um processo e não 

um produto, e ainda acrescido da realidade e organização desse programa em cada 

estado e município com as suas particularidades de gestão. 

 

Seu sentido se confirma, sobretudo, no impacto ambiental e de desenvolvimento com 

uma preocupação de um futuro passível de vida adequada compatível com os recursos 

naturais (ou não) disponíveis hoje. 

 

Em várias partes do mundo, alguns autores também debatem a necessidade de mais 

estudos que comprovem o custo-efetividade e sustentabilidade dessa tecnologia como 

citado por Kifle et al (2006), Hjelm (2005), Deshpande et al (2008), Reardon (2005). 

 

No Brasil, destaca-se um estudo feito pelo Núcleo de Telessaúde de Minas Gerais que 

indicou que, para cada dólar investido no Telessaúde, foram economizados outros 2,24 

dólares (Alkmin et al., 2012). Entretanto a amostra limitada dessa pesquisa realizada, 

não se pode considerar como realidade para o restante dos municípios. Com isso, não 

é possível afirmar que através da implantação desse serviço deixou-se de encaminhar 

desnecessariamente pacientes para realização do eletrocardiograma, mas houve uma 

economia financeira pelo fato dessa tecnologia atingir municípios mais remotos, que 

antes só era realizado o exame com laudos in loco em centros especializados. 

(Andrade et al., 2011) 
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É importante salientar que nem todos os encaminhamentos são possíveis e indicados. 

Nestes casos, os exames complementares são decisivos e as teleconsultorias auxiliam 

na conduta para fechamento de diagnóstico e tomada de decisão, que podem 

ocasionar ou não uma transferência. 

A respeito da mesma temática, outros trabalhos mostram a importância das ferramentas 

de telessaúde para a redução das iniquidades em saúde, particularmente das 

populações com dificuldade de acesso a serviços de saúde (ALKIMIM, 2010). 

 

A central de Telessaúde do Hospital do Coração (HCOR) em São Paulo em parceria 

com o Ministério da Saúde, também oferece o serviço de apoio cardiológico aos 

pacientes atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde 

especialistas emitem laudos de exames realizados e quando necessário, fornece 

orientações acerca do caso clínico em questão. Nesse caso, é evidente o avanço da 

tecnologia em prol da saúde caminhando para o desenvolvimento sustentável, porém 

não há estudos estatísticos que sirvam como comprovação científica. (TELESSAUDE 

SP, 2017) 

 

Ainda como destaque de uma revisão de literatura internacional feita por Alkimim (2010) 

acerca de fatores associados a utilização dos serviços de Telessaúde, ressalta-se 

sobretudo a baixa utilização do Telessaúde geral em vários países. 

 

Na literatura publicada encontrada, questões metodológicas, tais como a falta de 

consideração de todos os custos, a dificuldade de quantificar o benefício econômico e a 

perspectiva a partir da qual os benefícios econômicos são considerados, dificultam 

muitas vezes as avaliações econômicas da Telessaúde. (BURKE, 2015) 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo análise de implantação de programa estruturada em 

um estudo de caso único com um nível de análise em uma perspectiva quanti-

qualitativa e exploratória. 

 

Para Donabedian (1984) este tipo de pesquisa é definida como "um processo que tenta 

determinar o mais sistemática e objetivamente possível a relevância, efetividade e 

impacto das atividades, tendo em vista seus objetivos". 

 

A análise de implantação foca na influência da variação no grau da implantação de um 

programa ou intervenção nos seus efeitos. Além disso, em um segundo período, é 

possível verificar os efeitos da interdependência que pode haver entre o contexto, o 

ambiente no qual a intervenção está implantada e a intervenção em si 

(Contandriopoulos, 1997). 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017), a capital 

do estado do Espírito Santo possui uma área total juntamente com sua baía de 

98,194km². Em extensão territorial é o 4º menor do país e o Produto Interno Bruto (PIB), 

no ano de 2014 atingiu um valor de R$ 66.375,05. Para o ano de 2016, estima-se que o 

Espírito Santo atingiu uma população de 3.885.049 milhões de habitantes, distribuídos 

em 78 municípios e uma densidade demográfica de 76,25 habitantes por km2. 

 

A atual territorialização administrativa de Vitória é constituída por nove (09) Regiões 

(Centro, Santo Antônio, Jucutuquara, Maruípe, Praia do Canto, Goiabeiras, São Pedro, 

Jardim Camburi, Jardim de Penha) e 79 Bairros (Lei Municipal nº 6.077/2003, com as 

alterações pela Lei Municipal nº 8.611/2013). 

 

A organização da atenção à saúde no município de Vitória abrange seis (06) regiões 

(Região 1: Santo Antônio, Região 2: Maruípe; Região 3: São Pedro, Região 4: Forte de 



31 

 

São João, Região 5: Continental, Região 6: Centro) e vinte e nove (29) Territórios de 

Saúde/Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

O estudo qualitativo foi desenvolvido no âmbito da Unidade de Saúde - Praia do Suá – 

Lucilo Borges Sant’anna no município de Vitória – ES, escolhida como base na 

produção de teleconsultorias assíncronas do ano de 2016.  

 

A Unidade de Saúde da Praia do Suá atende moradores dos bairros da Praia do Suá, 

Enseada do Suá, Ilha do Boi, Praia de Santa Helena, São José e Santa Helena. É 

composta por uma equipe multiprofissional e oferece os serviços de consulta médica e 

de enfermagem; atendimento psicológico, social e odontológico; verificação de pressão 

arterial; realização de curativo; coleta de exames; nebulização; aplicação de injeção; 

vacinas; dispensação de medicamentos; grupos de atendimentos a diversos 

programas; e encaminhamentos para os Centros de Referência.   

 

A análise de implantação das tecnologias de informação do programa Telessaúde ES 

com foco em Vitória foi extraída dos discursos e opiniões de 11 (onze) profissionais de 

saúde das equipes da UBS Praia do Suá (médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde), cadastrados no Programa Telessaúde 

Espírito Santo e de 02 (dois) profissionais gestores que compoem a equipe da Escola 

Técnica e Formação Profissional de Sa de “Professora Ângela Maria Campos da Sil a” 

(ETSUS-Vitória). 

 

O estudo foi delineado inicialmente através de um levantamento retrospectivo dos 

dados secundários oriundos dos cadastros de profissionais de saúde registrados na 

plataforma Salus com o intuito de obter uma descrição do perfil de utilização do serviço 

de teleconsultoria assíncrona pelos profissionais de saúde vinculados ao município de 

Vitória-ES desde o processo de criação do Programa Telessaúde no ES em 2012 até o 

ano de 2016.  
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Foram coletadas as seguintes informações: o perfil dos profissionais que estão 

cadastrados no programa e que demandam este serviço do Telessaúde ES em termos 

de categoria profissional e local de trabalho; o quantitativo de teleconsultorias 

distribuído ao longo do tempo e discriminado por categoria profissional e local de 

trabalho; e o perfil das consultorias solicitadas no que diz respeito à sua temática. 

 

Em um segundo momento, foi selecionada a Unidade Básica de Saúde Praia do Suá, 

que foi a UBS com maior demanda por teleconsultoria assíncrona no ano de 2016.  

 

A literatura indica, como já apontado neste projeto, uma baixa utilização histórica dos 

serviços de Telessaúde por profissionais da APS brasileira. A expectativa foi, portanto 

de identificar uma heterogeneidade de utilização do serviço por parte das unidades de 

saúde e de seus profissionais. Assim, a escolha do serviço com maior utilização da 

teleconsultoria assíncrona visou obter um mínimo de riqueza de informações para a 

análise da implantação do programa em um serviço de APS. Um projeto de análise de 

múltiplos casos poderia contemplar unidades de saúde com distintos perfis de utilização 

do Telessaúde, incluindo serviços que nunca utilizaram o programa. Contudo, esse não 

é o escopo deste projeto em virtude de suas possibilidades de execução.  

 

Nesta fase, entre agosto e outubro de 2017 foram realizados 03 (três) Grupos Focais 

com os profissionais de saúde que atuam na UBS Praia do Suá e por gestores da Etsus 

- Vitória, selecionada com vistas a analisar percepções desses atores com relação aos 

desafios que se apresentaram no cotidiano de trabalho e a implantação do Telessaúde 

ES. O intuito desse tipo de coleta de dados através do grupo focal teve como maior 

objetivo basear-se na tendência do outro de formar opiniões. Ele vai de encontro, com 

dados colhidos em questionários fechados ou entrevistas individuais, onde o indivíduo é 

convidado a expressar-se diretamente sobre algo. Enquanto alguns participantes se 

sentem retraídos em declarar qualquer opinião por não dominar o assunto, outros com 

mais expertise se sentem estimulados a esboçar suas opiniões particulares sobre o 

assunto. E foi exatamente este o objetivo do grupo focal.  
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Tabela 1 – Características dos Grupos Focais. 

 Participantes Facilitadores Tempo Local 

Grupo Focal 1 03 02 00:51:05 UBS Praia do 

Suá 

Grupo Focal 2 08 02 00:51:54 UBS Praia do 

Suá 

Grupo Focal 3 02 02 00:44:15 ETSUS 

Fonte: Elaborada pela própria autora (2018) 

 

Esse processo teve o objetivo de reduzir a possibilidade de inibição das falas de alguns 

profissionais, tendo em vista as complexas relações de poder entre distintas categorias 

profissionais e pessoas no âmbito de um serviço de saúde.  

 

Se percebêssemos que algum profissional importante para a pesquisa não pudesse 

participar de um grupo focal, ou se identificássemos que algum participante não se 

sentisse à vontade para falar em grupo, este seria convidado para uma entrevista semi-

estruturada (Apêndice A) a ser realizada com base no mesmo roteiro do grupo focal, 

entretanto isso não ocorreu. Todos os profissionais que estavam presentes nos locais 

selecionados e foram convidados a participar dos grupos focais, foram voluntariamente 

mesmo que sacrificando parte do seu tempo entre as suas atividades rotineiras de 

trabalho. 

 

O roteiro de perguntas dos grupos focais dividiu-se em 7 categorias (institucional, 

organizacional, infra-estrutura, técnico, sócio-econômico, recursos humanos e 

educação) e contemplou os seguintes pontos: estruturação da UBS no serviço e no 

município; organização dos processos de trabalho das equipes na unidade de saúde; 

desafios e necessidades percebidas no trabalho cotidiano do profissional da UBS; 

percepção global sobre as políticas de formação profissional e educação permanente 

que incidem na UBS; percepção sobre a implantação do Telessaúde no município e no 

serviço; estado atual da utilização das ferramentas do programa pelos profissionais de 
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saúde do serviço; conhecimento dos profissionais sobre as ferramentas do Telessaúde 

ES; identificação dos fatores que promovem ou dificultam o uso das ferramentas; 

percepção dos profissionais de saúde quanto à importância das ferramentas 

disponibilizadas pelo programa; eventuais sugestões de melhoria do programa. 

 

Cada grupo focal foi realizado por dois facilitadores de grupo, sendo que um teve a 

missão de moderador das questões levantadas no grupo e induzir a discussão dos 

pontos propostos no roteiro e o outro teve como função a organização geral do grupo, a 

gravação das falas e o controle de qualidade das gravações e a observação sistemática 

com anotações em diário de campo das interações e comportamentos dos participantes 

do grupo focal que escapam ao facilitador principal, mais preocupado com a discussão 

em si das questões do roteiro. Conforme Morgan (1997), um moderador deve procurar 

cobrir a máxima variedade de tópicos relevantes sobre o assunto e promover uma 

discussão produtiva. Da mesma forma, deve-se estar atento para não deixar que o 

grupo comece a falar sobre um assunto importante muito tarde para ser explorado e 

evitar que as interpelações findem antes da hora.  

 

Os grupos focais foram realizados no próprio local de trabalho dos sujeitos da pesquisa, 

em salas reservadas, buscando o sigilo e confiabilidade da pesquisa.  

 

No início de cada grupo focal, foram coletadas informações sobre o perfil sócio-

demográfico e profissional dos participantes: idade, sexo, categoria profissional, nível 

de especialização, tempo de atuação na UBS, tempo de atuação no município e tempo 

de atuação no serviço. 

 

A análise quantitativa dos dados extraídos através da plataforma Salus foi feita por 

estatística descritiva simples a partir da compilação dos dados em Excel® e analisados 

no programa estatístico SPSS 20.0®.  

 

A análise qualitativa dos dados foi realizada pela Análise Temática de Conteúdo, que 

consiste na leitura minuciosa das transcrições, diários de campo e relatórios de 
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pesquisa, de onde se originaram temas, categorias recorrentes e núcleos temáticos que 

permitiram a análise em profundidade do material com a formulação de categorias 

analíticas. Complementarmente foi utilizado o webQDA®, que é um software de análise 

qualitativa de dados. (BARDIN, 2010) 

 

Todos os grupos focais foram gravados após a autorização dos participantes, sendo 

posteriormente transcritas pela própria autora do projeto de forma fidedigna e 

analisadas. Os entrevistados foram convidados a assinar o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE), como condição indispensável para participar do estudo. 

 

Em relação aos aspectos éticos, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do 

Espírito Santo, de acordo com a Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde com o parecer 700.093/2014. 

 

O risco que a pesquisa apresentava era a quebra do sigilo em relação à identificação 

dos participantes do estudo. Entretanto a pesquisa foi desenvolvida de forma a 

preservar anonimato dos profissionais. Os benefícios serão indiretos, a partir das 

análises referentes à implantação das ferramentas do Telessaúde ES, do perfil e 

padrão de uso das tecnologias e das percepções dos profissionais de saúde a respeito 

da usabilidade dos instrumentos virtuais do programa, foram delineadas estratégias de 

aprimoramento e inovação dos serviços de teleconsultoria e teleducação, bem como 

desenvolvimento de aplicativos e outras tecnologias pertinentes e em acordo com as 

necessidades da APS.  

 

Esse projeto especificamente visou construir uma linha de base do Telessaúde ES que 

poderá abrir frentes de pesquisa com vistas ao desenvolvimento tecnológico que pode, 

inclusive, introduzir a participação do setor produtivo do estado no campo dos cuidados 

primários de saúde. 

Acrescenta-se, ainda, que as informações coletadas ficaram em total sigilo, de forma a 

garantir a privacidade e segurança dos participantes do estudo. É importante ressaltar 
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que os resultados da pesquisa serão publicados em revista científica e/ou congressos 

com a finalidade de investigações e comparações científicas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE DEMANDAM O PROGRAMA 

TELESSAÚDE EM VITÓRIA – ES 

 

De acordo com os dados coletados da Plataforma Salus, durante o período do estudo 

que compreendeu de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016, O Telessaúde 

ES cadastrou o total de 3.974 profissionais de várias cidades que fazem parte do 

território capixaba e de outros estados.  

 

Em Vitória – ES, foram cadastrados 629 profissionais, que requisitaram 622 

teleconsultorias assíncronas, pertencentes a 13 categorias profissionais diferentes e 

que estavam vinculados a 49 instituições de saúde da capital.  

 

Ao se analisar o total de profissionais de saúde registrados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES de Vitória – ES (16.988) e o percentual destes que 

são cadastrados no programa Telessaúde ES, o resultado é surpreendente. 

 

Gráfico 1 - Profissionais de saúde registrados no CNES x Profissionais de saúde 

cadastrados no Telessaúde ES. Vitória – ES. Período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de 

dezembro de 2016.  

 

Fonte: Elaborada pela própria autora (2018) 
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Levando-se em consideração o total de cadastros que foram realizados anualmente 

desde o ano de implantação do programa no estado do ES (2012) em comparação 

somente aos cadastros de Vitória, observou-se uma diferença bem significante. 

Entretanto, vale ressaltar que o Telessaúde ES só foi implantado na capital capixaba no 

final de 2014. 

 

Tabela 2 – Número de cadastrados novos de profissionais no Telessaúde ES 

pertencentes a diversos municípios de dentro e fora do estado e somente os do 

município de Vitória – ES. 

 

Ano 

 

 Cadastros novos de 

profissionais no 

Telessaúde ES de todos 

os municípios 

 

Cadastros novos de 

profissionais no 

Telessaúde ES do 

município de Vitória 

 

Representatividade 

(%) 

2012 336 3 0,8 

2013 458 1 0,2 

2014 1663 496 29,82 

2015 552 47 8,5 

2016 965 82 8,5 

Fonte: Elaborada pela própria autora (2018) 

 

Dentre as 64 opções de categorias profissionais disponibilizadas para cadastro na 

Plataforma Salus, os profissionais que fizeram requisições informaram pertencer a 13 

delas que são: assistentes sociais e economistas domésticos; cirurgiões dentistas; 

diretores e gerentes de operações; enfermeiros; farmacêuticos, fonoaudiólogos; 

médicos; médicos clínicos; médicos em especialidades cirúrgicas, psicólogos e 

psicanalistas; técnicos em enfermagem; técnicos em odontologia; trabalhadores em 

serviço de promoção e apoio à saúde. 
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Quanto ao número de teleconsultorias assíncronas solicitadas, não foram identificadas 

nenhuma requisição em 2012 e 2013, 43 em 2014, 149 em 2015, e 430 em 2016, 

apontando um crescimento de 100% nos últimos 2 anos observados.  

 

A categoria profissional que mais realizou teleconsultoria assíncrona de 2012 a 2016, 

foram os médicos clínicos (251), enfermeiros (128) e técnicos de enfermagem (143). O 

restante das requisições feitas no período (16%) foram solicitadas entre os demais 

profissionais. Os resultados são similares ao de outra pesquisa, realizada por Sarti et al 

(2013). 

 

Quanto aos indicadores obtidos, demonstrou-se uma subutilização por parte do 

município de Vitória - ES, na modalidade de teleconsultoria assíncrona. A média de 

teleconsultorias/mês/equipe é um indicador de acompanhamento do financiamento do 

programa, já que o financiamento de Projetos de Informatização e Telessaúde Brasil 

Redes na Atenção Básica prevê uma média de duas teleconsultoria/mês/ESF. Nesta 

pesquisa, os resultados mostraram médias inferiores ao requerido pela Portaria nº 

2.488, de 21 de Outubro de 2011. 

 

5.2 ANÁLISE DA INCORPORAÇÃO E OS EFEITOS DAS FERRAMENTAS E 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA 

TELESSAÚDE ESPÍRITO SANTO  

 

Após a realização dos grupos focais, foi possível extrair algumas informações 

importantes acerca da análise da incorporação e os efeitos das ferramentas de TI 

desenvolvidas pelo Telessaúde ES.  

 

Para facilitar a compreensão, abordaremos pontos centrais relatados durante os grupos 

focais de acordo com as percepções dos profissionais de saúde da UBS Praia do Suá 

entrevistados (5.2.1) e dos profissionais gestores da ETSUS (5.2.2). 
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5.2.1 Análise qualitativa dos grupos focais realizados com profissionais de saúde 

vinculados à UBS Praia do Suá 

 

A informatização e o acesso a internet no local de trabalho 

 

A informatização da Atenção Primária à Saúde no Brasil vem ocorrendo desde 1970, 

com a criação dos primeiros sistemas informatizados de notificações do Ministério da 

Saúde. Entretanto, aplicar os métodos e os recursos da informática para substituir 

tarefas manuais, é algo que depende de recurso financeiro e principalmente cultural 

entre os próprios profissionais de saúde, o que demanda tempo. 

 

Cronologicamente, segue abaixo os principais marcos da trajetória da informatização da 

saúde no Brasil. 

 

Década de 1970 

 

1974 — Criação da DATAPREV (análise de sistemas, programação e execução de 

serviços de tratamento da informação e o processamento de dados por computação 

eletrônica e serviços correlatos) 

1975 — Primeira reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde 

         — Sistema Nacional de Informações sobre mortalidade (SIM) – Primeiro sistema 

desenvolvido no âmbito do MS 

         — Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

 

Década de 1980 

 

         — Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMHPS) 

         — Sistema de Informações e Controle Ambulatorial da Previdência Social 

(SICAPS) 

         — Guia de Autorização de pagamento (GAP) 

1984 — Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) 
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Década de 1990  

 

1990 — Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

         — Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

1991 — Lei 8080/90 Proposição do Sistema Nacional de Informações em Saúde 

         — Decreto 100 de 16.04.1991 - Criação do Departamento de Informática do SUS 

(Datasus) e da FUNASA 

         — Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) 

1992 — Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) 

1993 — Sistema de Informações de agravos de Notificações (SINAN) 

1994 — Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) – substituto do SAMHPS e 

do SICAPS 

1996 — Rede Interagencial de Informações para Saúde (RIPSA) 

         — Cartão Nacional de Saúde (CNS) – “Cartão SUS” (NOAS SUS Nº1/2001) 

1998 — Sistema de Informação de câncer de Útero e de Mama (SISCAN) 

         — Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) 

         — Rede Nacional de informações de Saúde (RNIS) 

1999 — Sistema de informação do programa Nacional de Imunização (SI-PNI) 

Década de 2000 

 

2001 — Sistema Nacional de Regulação (SISREG) 

2002 — Sistema de Acompanhamento da Gestante (SISPRENATAL) 

2004 — Política Nacional de Informação e Informática em saúde - PNIIS (2004) – GT 

coordenado pelo DATASUS e, com a participação do CONASS e CONASEMS, 

elaborou o documento base para a PNIIS 

         — Sistema de Informações Hospitalares Descentralizadas (SIHD) 

         — Sistema de gerenciamento de Informações locais (GIL) 

2006 — As diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde estabeleceram as 

responsabilidades dos entes federativos quanto ao uso e desenvolvimento dos 

sistemas de informação para apoiar os processos do SUS 
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         — Sistema de Informação do câncer do colo (SISCOLO) 

2007 — Telessaúde 

2008 — Sistema gerenciador de ambiente laboratorial (GAL) 

2009 — Sistema de Informação do câncer de mama (SISMAMA) 

         — Portaria MS Nº 2466/2009 - Criação do Comitê de Informação e Informática em 

Saúde – CIINFO/MS, para gerenciamento e aperfeiçoamento da PNIIS, padronização 

de tecnologia e consolidação da implantação do Cartão Nacional de Saúde (CNS). 

2010 — Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) 

2011 — Portaria MS 2072/2011 — Reestruturação do CIINFO/MS, com atribuições para 

definir padrões de tecnologia, inclusive para o registro eletrônico em saúde, 

interoperável e compartilhado no território nacional. 

2012 — e-Saúde (estratégias) 

— Portaria MS 188/2012 - Publicação do Regimento Interno da CIINFO e instituição dos 

subcomitês gestores de segurança da informação e comunicação, de governança da 

informação e de governança de tecnologias de informação e comunicação. 

2013 — Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) 

         — Sistema nacional de Gestão da assistência farmacêutica (HÓRUS) 

         — Sistema de informações e-SUS atenção básica (e-SUS AB) 

2017 — e-Saúde (aplicativo para celulares) 

Já em 2018, o Ministério da Saúde lançou mais um edital para informatizar 100% da 

UBS até o final do corrente ano. Segundo notícia divulgada no site DATASUS, 

atualmente 64% das UBS são informatizadas e esse edital prevê o fornecimento de até 

311 mil computadores, 293 mil tablets, 138 mil impressoras e 42 mil multifuncionais. 

 

Todos os profissionais de saúde que participaram dos grupos focais, afirmaram ter 

computadores disponíveis e acesso à internet para realização de suas atividades 

laborais na UBS Praia do Suá “[...] tem vários computadores aqui, essa sala é dos 

agentes comunitários, em todos os consultórios tem. Se a gente precisar consegue 

acessar; para o que é de trabalho consegue, sem problema”. (Médico) 
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Contudo, dois profissionais relataram picos de má qualidade durante a navegação à 

internet, principalmente ao utilizar o YouTube®, onde também ficam disponíveis as 

webconferências assíncronas. 

 

Dessa forma, no quesito informatização e conectividade, não evidenciamos dificuldade 

para o acesso ao Telessaúde ES pelos profissionais entrevistados. 

 

Percepções dos profissionais de saúde quanto ao conhecimento e grau de dificuldade 

em utilizar a plataforma do Programa Telessaúde ES  

 

De uma maneira geral, todos os profissionais conheciam ou pelo menos já tinham 

ouvido falar alguma vez no Telessaúde ES.  

 

Os que já tinham utilizado, consideraram a plataforma fácil e simples de usar. Mesmo 

os que relataram nunca ter utilizado o programa, julgaram o programa importante para 

os profissionais de saúde.  

 

E a ferramenta eu achei fácil de usar, quando eu sei. Eu entrei lá pela rede Bem 

Estar que foi o link que eu cliquei lá, já aparece para colocar... Eu achei 

tranquilo, inclusive depois para eu ver a resposta e tudo, só que eu esqueço 

mesmo depois que existe [...]. 

 

Observou-se pouco conhecimento sobre o Telessaúde ES ou uma falta de 

esclarecimentos acerca de todas as ferramentas que o programa oferece aos 

profissionais, o que caracteriza a baixa utilização. 

 

Nos dois grupos focais realizados acerca desse ponto específico, os profissionais 

abordaram dois principais fatores: 

 

- Dificuldade em realizar o cadastro na plataforma do programa. 

- Falta de divulgação e incentivo da gestão municipal acerca do Telessaúde ES. 
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A gente sabe, mas nunca consegui fazer o cadastro. Não sei qual que é o 

entrave para conseguir. 

Eu já ouvi falar, mas eu não me aprofundei. 

Eu também já ouvi falar, mas também não tenho conhecimento do que é não. 

Eu acho que parte de não utilizar o Telessaúde pelos profissionais, é a falta de 

divulgação [...]. 

[...] tem cartazes de tudo quanto é coisa, mas não tem um cartaz informando 

sobre o Telessaúde. 

É isso que eu ia falar, o cartazinho, bota lá, bota uma mensagem, sei lá, faz 

com que a gente goste do Telessaúde, que a gente vá atrás do Telessaúde, 

entendeu? Que a gente divulgue o Telessaúde. 

 

O processo de resolução de dúvidas dos profissionais de saúde na Atenção Primária à 

Saúde 

 

Quando abordado durante os grupos focais de que forma os profissionais de saúde 

esclarecem uma dúvida oriunda da sua demanda de trabalho, as respostas foram as 

mais diversas possíveis, porém em nenhum momento citaram recorrer ao Telessaúde 

ES. 

 

Dentre os agentes comunitários de saúde e os técnicos de enfermagem, a única 

resposta foi à consulta ao enfermeiro da equipe, tanto para questões organizacionais 

como para sanar dúvidas técnicas. Além disso, citam o WhatsApp® como ferramenta 

de comunicação mais utilizada devido a passarem muito tempo fora da UBS. 

 

Entre os enfermeiros e médicos, relataram recorrer a outro colega da equipe ou 

especialista de alguma especialidade, à internet, em livros, artigos e manuais do 

Ministério da Saúde. 

 

[...] então, é o que faço. Saio do lugar e vou até o vizinho, o colega: “E aí fulano, 

como vamos fazer aquilo ali? Estou em uma dúvida tal”. Tem coisas que dá 

para esperar, daí 3, 4 dias, agora tem outras que não, você precisa dar a 

resposta até para você resolver aquele problema [...]. 
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Sento do lado do computador com um dicionário na mesa e fico pesquisando 

ali, sabe. Já estudamos pra isso. 

Eu procuro um médico pra tirar minha dúvida [...]. 

A gente, tipo assim, a gente discute um pouco o preceptor, mas muita coisa a 

gente tem tirado do livro mesmo, em artigos. 

Tira dúvidas também o Telessaúde? 

 

Todos os entrevistados justificaram suas escolhas pelo fator tempo. Ou seja, recorrem 

para aquilo ou aquele que lhe dá a resposta o mais rápido possível, conforme relato 

abaixo. 

 

[...] você precisa de resposta imediata, você perguntou e a resposta tem que vir 

logo, porque o paciente está sentado na sua frente e está esperando resposta. 

[...] na atenção primária, você tem a longitudinalidade. Então, acaba que dá as 

vezes pra esperar um pouco, mas tem casos que não dá né. 

Mas aí depende da boa vontade do profissional, porque a gente esquece, faz 

outras coisas. Só se estiver muito fixado naquela dúvida e quer resolver aquilo, 

senão se perde e aí nunca mais. Aí é inútil, muito inútil. 

 

A educação permanente dos profissionais de saúde  

 

Outro tema relevante explorado nos grupos focais, foi a oferta de educação permanente 

para os profissionais de saúde, tendo em vista que o Telessaúde ES oferece essa 

ferramenta. 

 

O intuito dessa abordagem é entender os motivos ou fatores que contribuem para os 

profissionais não utilizarem ou subutilizarem as webconferências oferecidas 

gratuitamente pelo Telessaúde ES. 

 

Todos os profissionais relataram um déficit de oferta de capacitações oferecidas para 

eles através da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (SEMUS Vitória), e as que são 

oferecidas acompanha uma demanda sazonal de surtos ou epidemias. 
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Da prefeitura basicamente a capacitação é quando tem algum problema, tipo 

surto de tal coisa, uma crise de tal coisa. Não é uma coisa mantida, é só 

quando tem um problema pontual né. Você não vê isso se mantendo 

regularmente. Ah! A Sífilis está estourando, a Dengue, Zika, é assim, por aí né. 

A mesma coisa, há muito tempo a gente não faz um curso ou seminário, nada, 

nada, nada. É exatamente o que o doutor está falando, tem um surto disso, 

corre e avisa, mostra lá a orientação. 

[...] é bem escassa, e quando ás vezes tem um curso não são todos os 

profissionais talvez daquela categoria que podem fazer o curso. 

E é aquele negócio, por exemplo, vai outro médico, às vezes ele não tem tempo 

de passar para mim...às vezes não, nunca tem, é complicado porque você não 

tem um tempo para sentar com a pessoa para ela te passar o que ela viu 

naquela atualização, é muito difícil.” 

 

Para essa temática de educação permanente entre os profissionais de saúde, o 

Programa Telessaúde ES também não foi lembrado. Além disso, no diálogo que foi 

estabelecido entre os profissionais, demonstraram um descontentamento com a gestão 

municipal, devido uma falta de incentivo e oferta de capacitações de maneira geral. 

 

5.2.2 Análise qualitativa dos grupos focais realizados com profissionais gestores 

da ETSUS - Vitória 

 

A informatização e a implantação de tecnologias de informação para acesso ao 

Telessaúde nas UBS de Vitória – ES 

 

De acordo com os dois profissionais gestores da ETSUS entrevistados, as UBS de 

Vitória, dispõem de computadores e equipamentos de informática necessários para a 

utilização do Telessaúde ES e apesar de avaliarem a internet de baixa qualidade em 

alguns momentos do dia, acreditam não ser esse o motivo da subutilização do 

programa. 

 

Eu acho que a gente tem uma dificuldade tecnológica ainda. A prefeitura de 

Vitória só funciona à tarde. Então, quando chega a tarde, que a capacitação é à 

tarde, o sistema fica mais lento. Então existe um processo, que eu acho que 
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precisa aperfeiçoar, mas isso não impede, não é um impeditivo, não é o fator 

número 1, para mim o fator número 1 é a cultura, são as pessoas que não têm 

o hábito [...]. 

As teleconferências, ele pode assistir no horário ou fora do horário. Por 

exemplo, os vídeos que estão lá salvos, da teleconferência, ele não assiste por 

causa da tecnologia... A prefeitura bloqueia YouTube®, então não conseguiu 

desbloquear para assistir às palestras fora do horário, os vídeos que estão 

salvos dentro do computador da prefeitura, não assiste. 

Então, se a equipe falar assim que quer assistir, nos pede, a gente solicita, 

desbloqueia e assiste. Não é uma frequência, eles não costumam pedir. 

 

Além disso, complementam que a SEMUS implantou um link do Telessaúde ES na rede 

Bem Estar, que é um software que interliga todos os equipamentos da rede municipal 

de saúde (unidades de saúde, prontos-atendimentos, farmácias, laboratórios, 

consultórios odontológicos e centros de referência e de especialidades) em um único 

sistema. 

 

Esse link foi introduzido pela dificuldade que as pessoas tinham de entrar na 

internet, e para facilitar também. E como o sistema tinha essa possibilidade de 

colocar essa tecnologia, a gente pensou que pudesse facilitar para o servidor 

sair do sistema, entrar na internet [...]. 

 

Entretanto, ressalvam que de fato a implementação do Telessaúde ES ocorreu 

lentamente, mas que é um projeto prioritário para o atual gestor municipal pois 

entendem ser uma boa ferramenta de educação em saúde. 

 

Percepções dos profissionais de saúde quanto ao conhecimento e grau de dificuldade 

em utilizar a plataforma do Programa Telessaúde ES 

 

Na visão dos profissionais gestores, quanto ao conhecimento e grau de dificuldade em 

utilizar a plataforma do Programa do Telessaúde ES pelos profissionais de saúde do 

município depende muito perfil e do interesse do profissional, dos recursos humanos ou 

tecnológicos que aquele profissional prefere buscar (no caso de dúvidas) e da urgência 
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ou não da resposta que necessita, tendo em vista que o tempo resposta da ferramenta 

SOF oferecida no programa é de até 72 horas. 

 

Eu acho que a não utilização é cultural, mas talvez é aquela coisa que a gente 

fala de aprendizagem de adulto. Eu vejo duas coisas, uma ele tem que ver 

significado naquilo e outra a questão da agilidade que eu acho que é possível 

acontecer, porque às vezes ele está com paciente e quer ter uma resposta mais 

imediata, vamos dizer, ele lança mão do Google, lança mão de outros 

instrumentos [...]. 

 

Citaram como um fator dificultador, a agenda fechada e controlada pela rede Bem 

Estar, que não permite alterações ou pausas nos atendimentos já agendados para 

acompanhar as webconferências durante o horário de trabalho. 

 

O processo de resolução de dúvidas dos profissionais de saúde na Atenção Primária à 

Saúde 

 

Na visão dos profissionais gestores, quanto ao conhecimento e grau de dificuldade em 

utilizar a plataforma do Programa do Telessaúde ES pelos profissionais de saúde do 

município depende muito perfil e do interesse do profissional, dos recursos humanos ou 

tecnológicos que aquele profissional prefere buscar (no caso de dúvidas) e da urgência 

ou não da resposta que necessita, tendo em vista que o tempo resposta da ferramenta 

de Segunda Opinião Formativa oferecida no programa é de até 72 horas.  

 

Eu acho que a não utilização é cultural, mas talvez é aquela coisa que a gente 

fala de aprendizagem de adulto. Eu vejo duas coisas, uma ele tem que ver 

significado naquilo e outra a questão da agilidade que eu acho que é possível 

acontecer, porque às vezes ele está com paciente e quer ter uma resposta mais 

imediata, vamos dizer, ele lança mão do Google, lança mão de outros 

instrumentos [...].  
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Citaram como um fator dificultador, a agenda fechada e controlada pela rede Bem 

Estar, que não permite alterações ou pausas nos atendimentos já agendados para 

acompanhar as webconferências durante o horário de trabalho. 

 

A educação permanente dos profissionais de saúde  

 

A SEMUS possui a ETSUS-Vitória, criada por meio do Decreto Municipal n.º 

14.919/2010, com o objetivo de avançar na qualificação dos profissionais da saúde e no 

fortalecimento do SUS, tendo como referência a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS). 

 

Além disso, a ETSUS-Vitória, articula e dialoga com as três esferas de governo, 

serviços de saúde e controle social desde o planejamento até a execução de suas 

ações. 

 

Esse mesmo propósito foi confirmado pelos relatos dos profissionais gestores da Escola 

Técnica do SUS-Vitória, que afirmaram que o Telessaúde apesar de não estar 

inicialmente como prioridade para o município de Vitória no início da gestão do atual 

prefeito devido ao repasse de capital ministerial, foi inserido como meta durante os 4 

primeiros anos de governo e está sendo trabalhado. 

 

Por que colocou como projeto prioritário? Porque a gente entende que a 

educação, o Telessaúde é uma das ferramentas que você pode possibilitar isso. 

A gestão entende isso. Gestão que digo da escola técnica, de implementar 

ações de capacitação, até pontuais mesmo. Para isso nós temos meta de 

capacitação e a nossa meta, ela flui [...]. 

 

De uma maneira geral, consideram que a ETSUS-Vitória em parceria com as instâncias 

federais, estaduais e municipais ofertam muitas opções de educação permanente para 

os profissionais, mas pouca valorização e interesse em participar, pois acreditam que 

os profissionais precisam entender o impacto que essa capacitação irá causar no 

cenário e na prática profissional de cada um. 
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5.3 FATORES RELACIONADOS AO USO OU NÃO DAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO (TELECONSULTORIAS E WEBCONFERÊNCIAS À DISTÂNCIA) 

DESENVOLVIDAS PELO PROGAMA TELESSAÚDE ESPÍRITO SANTO 

 

Diante do exposto no Grafico.1, foram relatados vários fatores que os profissionais e 

gestores julgam estar relacionados ao uso do Telessaúde ES. Conforme extraído das 

falas dos participantes da pesquisa, foram elencados abaixo por ordem decrescente de 

citação. 

 

1º) Utilização de outras tecnologias de informação. 

2º) Dificuldade de cadastro. 

3º) Buscam ajuda de outro profissional da equipe. 

4º) Falta de incentivo da gestão. 

5º) Esquecimento. 

6º) Falta de interesse. 

7º) Rotatividade de profissionais. 

8º) Falta de estrutura no serviço. 

9º) Falta de tempo. 

 

Desta forma, fica evidente o uso de outras fontes eletrônicas de pesquisa com acesso e 

resposta mais rápida ou de preferência imediata, como os manuais específicos por 

assunto do Ministério da Saúde que o link está disponível na rede Bem Estar, Google® 

e WhatsApp®. 

 

Na rede Bem Estar tem os manuais da própria rede Bem Estar, que a gente 

clica lá; é só você clicar em manuais, tem o ícone, aí você digita o assunto que 

você quer e lá nos manuais tem, você pode ir por ali.  

Eu vejo duas coisas, uma ele tem que ver significado naquilo e outra a questão 

da agilidade que eu acho que é possível acontecer, porque às vezes ele está 

com paciente e quer ter uma resposta mais imediata, vamos dizer, ele lança 

mão do Google, lança mão de outros instrumentos [...]. 

[...] eu preciso de uma resolução rápida e pronta. 
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É incontestável o avanço das Tecnologias da Informação e o acesso gratuito na 

internet, além do avanço e disseminação do uso das redes sociais e de bate-papo 

também na área da saúde, entretanto o Conselho Federal de Medicina (CFM) não 

reconhece o WhatsApp® como ferramenta legal de Segunda Opinião Formativa (SOF). 

 

5.4 EVIDÊNCIAS QUE APONTAM O PROGRAMA TELESSAÚDE COMO 

SUSTENTÁVEL 

 

Embora a sustentabilidade do Programa Telessaúde não tenha sido um dos objetivos 

deste estudo, em diversos momentos durante a realização dos grupos focais ao 

levantarmos alguns assuntos pré-determinados, os entrevistados apontaram críticas 

negativas que ainda precisam ser melhoradas na atual APS. 

 

Todavia, muitos desses pontos frágeis abordados, podem, ou melhor, poderiam ser 

explorados através do programa Telessaúde ES caso fosse mais utilizado, favorecendo 

assim o sistema de saúde, em menor tempo, com menor exploração de recursos e de 

modo mais econômico, como mencionado abaixo: 

 

Custo 

 

Não que a gente faça alguma coisa que não seja ... A gente sempre procura 

fazer o melhor, mas têm as limitações, você fala especialista “x”,ás vezes só 

tem um na rede, mas ele não se deu bem... E aí? Ele vai vir para cá? 

 

Agilidade 

 

Agora, cardiologista, eu atendi uma paciente hoje com problema cardiológico e 

só vai voltar depois que fizer o exame, e aí é barreira no exame, que ela pediu 

teste de esforço...que vai para o estado. Sabe desde quando? Dezembro do 

ano passado. 
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Qualidade 

 

Pelo contrário, eu acho que só enriquece e coloca a gente em um circuito 

porque às vezes a gente tem dúvida, o outro tem dúvida também, às vezes eu 

tenho...Nem sabia que eu tinha dúvida e acabo tendo, se você for entrar no 

Telessaúde...Mas como eu faço para pegar minha senha de novo? 

 

Facilidade 

 

E a ferramenta eu achei fácil de usar, quando eu sei. 

 

Processo de trabalho ineficiente 

 

Então assim, eu acho que precisa rever muitas coisas [...]. A gente faz muito 

atendimento de troca de receita, ás vezes vem o paciente vem no acolhimento 

querendo trocar simplesmente a receita. Então eu acho que isso aí precisa ser 

reformulado, não sei, ser revisto. 

 

Encaminhamentos desnecessários. 

 

[...] e por isso que a gente viabilizou dentro do sistema, porque se eu estou 

encaminhando para o especialista é uma coisa que tem um tempo, eu posso 

fazer uma segunda opinião que vai ter uma resposta até mais rápida, 48 horas, 

72 horas. 

 

Resolutividade 

 

Se a gente tem um eletrocardiograma, então a gente pode mandar arquivo para 

laudo? 

Eu achei boa uma resposta que eu tive, ela mandou eu usar umas pomadas era 

uma lesão de pele. Foi resolutivo. 

 

Sendo assim, embora não tenha sido abordado diretamente a temática da 

sustentabilidade do Programa Telessaúde ES, o contexto obtido nas respostas dos 

entrevistados por se tratarem de perguntas soltas, subjetivas, em que cada participante 
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expôs seu ponto de vista, nos deu evidências a serem investigadas mais a fundo e em 

outro momento da possibilidade e capacidade que o Programa Telessaúde ES possui 

em auxiliar a APS de maneira sustentável. 
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Figura 2 – Panorama geral dos fatores citados nas entrevistas pelos profissionais de saúde e gestores acerca da temática 

Telessaúde ES e objetivos dessa pesquisa.  

 

 

Fonte: Elaborada pela própria autora (2018)
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5.5 PROPOSTA DE DIRETRIZES QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA MELHORAR A 

QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TELESSAÚDE ES E APS 

 

Diante dos resultados, de maneira geral, constatamos que o Telessaúde ES necessita 

ainda vencer muitos desafios para que consiga atingir seu pleno desenvolvimento. 

Entretanto, acreditamos que alguns (que estão entre os mais citados), sejam possíveis 

de ser avaliados e melhorados de forma eficaz a fim de promover uma maior integração 

do sistema de saúde e superar a fragmentação existente. 

 

Sendo assim, segue algumas diretrizes estratégicas propostas: 

 

● Ampliar a divulgação do Telessaúde ES nas UBS e definir regras claras sobre a o 

programa no SUS, observado que nela há uma tensão entre interesses públicos, 

coletivos e privados. Em conseqüência disso, tentar romper barreiras culturais, que 

embora pouco mencionado explícitamente entre os interlocutores, verificou-se tanto do 

ponto de vista institucional (gestor) quanto dos profissionais, a necessidade de ajuste 

em seus processos de trabalho em função da adoção das novas tecnologias. 

 

● Realizar uma atualização cadastral de todos os profissionais já cadastrados no 

Telessaúde ES e uma busca ativa dos outros que são profissionais da APS que nunca 

participaram do programa. 

 

● Melhorar a comunicação, engajamento, plano de tarefas e ação, entre as três 

instituições públicas envolvidas com o programa (IFES, UFES e SESA), para que 

trabalhem juntas e em prol do mesmo objetivo. 

 

● Articular com a ETSUS-Vitória, uma metodologia para melhor explorar o Telessaúde 

ES, como um serviço de educação permanente aos profissionais inserindo-o como 

parte integrante do seu processo de trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Durante a avaliação de implantação das tecnologias de informação (consultorias e 

webconferências à distância) desenvolvidas pelo Programa Telessaúde Espírito Santo 

no município de Vitória - ES enquanto estratégia de educação permanente para 

profissionais de saúde que atuam no âmbito da APS/UBS, constatou-se que ainda há 

entraves institucionais, organizacionais, estruturais, técnicos, sócio-econômicos e 

humanos. 

 

Investigou-se historicamente definir o perfil de seu usuário, analisar a incorporação e os 

efeitos das ferramentas e tecnologias de informação desenvolvidas pelo Programa 

Telessaúde Espírito Santo, identificar os fatores que se relacionam com o uso das 

tecnologias de informação desenvolvidas pelo Programa Telessaúde Espírito Santo 

pelos profissionais de saúde inseridos nas Unidades Básicas de Saúde e propor 

diretrizes que possam contribuir para melhorar a qualidade e eficácia dos serviços de 

Telessaúde ES e APS. 

 

Trata-se de uma análise de implantação de programa estruturada em um estudo de 

caso único com um nível de análise em uma perspectiva quanti-qualitativa e 

exploratória. 

 

Quanto ao perfil dos usuários cadastrados no Programa Telessaúde ES, observou-se 

baixa representatividade (4%) quando comparado ao total de profissionais de saúde 

atuantes na capital capixaba e a quantidade de profissionais cadastrados de Vitória no 

Programa Telessaúde ES possíveis de explorar o programa. Quando observado o 

número de teleconsultorias assíncronas solicitadas, não foram identificadas nenhuma 

requisição em 2012 e 2013, 43 em 2014, 149 em 2015, e 430 em 2016, apontando um 

crescimento de 100% nos últimos 2 anos. A categoria profissional que mais realizou 

teleconsultoria assíncrona no município de Vitória de 2012 a 2016, foram os médicos 

clínicos (251), enfermeiros (128) e técnicos de enfermagem (143). 
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Sobre a análise de incorporação e os efeitos das ferramentas e tecnologias de 

informação desenvolvidas pelo Programa Telessaúde Espírito Santo nos processos de 

trabalho das equipes das Unidades Básicas de Saúde que atuam no município de 

Vitória-ES, a informatização e conectividade nos locais de trabalho, não foi apontada 

como dificuldade para o acesso ao Telessaúde ES pelos profissionais e gestores 

entrevistados. Apesar de todos os profissionais afirmarem conhecer ou pelo menos já 

ter ouvido falar alguma vez no Telessaúde ES, houveram relatos de dificuldade em 

realizar o cadastro (segundo fator mais citado), além da falta de divulgação e incentivo 

da gestão municipal (quinto fator mais citado) acerca da utilização do Telessaúde ES. 

Em contrapartida, os profissionais gestores da ETSUS, implantaram o link do programa 

dentro da rede Bem Estar para facilitar o acesso dos profissionais e afirmam haver 

divulgação do programa durante as capacitações realizadas. 

 

Acerca dos fatores que se relacionam com o uso das tecnologias de informação 

(teleconsultorias e webconferências à distância) desenvolvidas pelo Programa 

Telessaúde Espírito Santo pelos profissionais de saúde inseridos nas Unidades Básicas 

de Saúde, os profissionais de saúde indicaram a utilização de outras tecnologias de 

informação com respostas mais rápidas, assim como a prática tradicional em buscar por 

ajuda de outro profissional da equipe, a dificuldade de realizar cadastro no programa, a 

falta de incentivo da gestão e melhoria no processo de trabalho de forma a ser possível 

inserir as atividades do programa dentro da sua rotina de trabalho, foram os fatores 

atribuídos para a não utilização do Telessaúde ES. Os gestores apontaram como 

principais barreiras, o fator cultural e a preferência por tecnologias com respostas 

instantâneas que respondam as dúvidas dos profissionais. 

 

Apesar de vários fatores dificultadores terem sido encontrados nessa pesquisa que 

justifiquem a baixa utilização do Programa Telessaúde ES, todos os entrevistados 

consideraram essa ferramenta de trabalho como importante e demonstraram interesse 

pelos serviços ofertados. Entretanto, ficou evidente a fragilidade de relação entre os 

profissionais e gestão acerca da temática e seus papeis de trabalho, assim como a 

precariedade da política de educação permanente local. 
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Por fim, é preciso perceber que a implantação do Programa Telessaúde ES por si só 

não garante engajamento, funcionalidade e manutenção permanente do mesmo. É 

fundamental o envolvimento interdisciplinar de todas as partes envolvidas no processo 

a fim de expandir seus serviços e se consolidar como ferramenta estratégica de 

qualificação das práticas, de mudança dos processos de trabalho, de restabelecimento 

da capacidade resolutiva do SUS, capaz de garantir acesso qualificado a rede de 

atenção primária à saúde. 
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APÊNDICE A – Roteiro de perguntas para grupo focal 

 

Categoria Descrição de fatores Número Perguntas  Tempo 

Institucional Implementação do 

Programa Telessaúde 

ES dentro do sistema 

de saúde 

1 O quanto cada um de vocês 

conhece o Programa 

Telessaúde do Espírito 

Santo? 

10’ 

2 O que existe no Programa 

Telessaúde ES, que pode 

ser acrescentado ao 

trabalho de vocês? 

5’ 

Organizacional Estrutura 

organizacional da UBS 

para desenvolver, 

implementar e manter 

um serviço de 

telessaúde 

3 

 

Como ocorreu o primeiro 

contato de vocês com o 

Programa Telessaúde ES 

na UBS? Houve algum 

treinamento? Se sim, o 

treinamento foi suficiente? 

10’ 

4 

 

Como você avalia o tempo 

gasto pelo sistema para 

responder a sua 

teleconsultoria e a 

qualidade das respostas? 

5 - 10’ 

5 

 

Para você, existe relação da 

disponibilidade de tempo na 

sua rotina de trabalho com o 

uso ou não-uso do serviço 

de teleconsultoria? 

5 - 10’ 

6 

 

Na sua prática diária, você 

pode discutir casos clínicos 

com outros profissionais, 

sem utilizar o sistema de 

teleconsultoria? Se sim, de 

que forma isso é feito? 

10’ 
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Infra-estrutura Infra-estrutura da UBS 

com o telessaúde 

7 

 

Como você considera a 

qualidade de infra-estrutura 

(computadores, conexão de 

Internet) na sua UBS para 

utilizar o sistema de 

teleconsultoria? 

5 - 10’ 

Técnico 

 

Utilização do sistema 8 

 

Quais as facilidades e 

dificuldades para usar o 

sistema de teleconsultoria? 

5’ 

Experiência e 

confiança em  

tecnologia na prática 

diária 

9 

 

 

De que forma o 

computador/Internet são 

utilizados como ferramentas 

de trabalho ou em suas 

atividades particulares? 

10’ 

10 

 

 

Você considera confiável o 

envio de dados clínicos para 

o serviço de teleconsultoria 

do Programa Telessaúde 

ES?  

5’ 

Sócio-

econômico 

 

Percepção de 

benefícios e  

utilidade do telessaúde 

para  

pacientes e 

profissionais 

11 Qual a contribuição que o 

sistema de teleconsultoria 

pode dar aos pacientes?  

10’ 

12 

 

Como você avalia a 

utilidade do sistema de 

teleconsultoria no seu 

trabalho a sua prática 

diária? 

10’ 

13 

 

Como você avalia 

qualitativamente as 

condições de trabalho em 

seu município e na sua 

UBS? Justifique. 

10’ 

Recursos 

humanos 

Influência da tecnologia 

nas 

 

14 

Você enquanto profissional, 

ao solicitar uma segunda 

10’ 
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relações humanas e no 

papel do profissional na 

sociedade 

opinião através do sistema 

de teleconsultoria, acredita 

que pode interferir em seu 

papel profissional ou perder 

a credibilidade com os 

pacientes? Comunidade? 

Colegas de trabalho? 

Educação 

 

Percepção do 

telessaúde como uma 

ferramenta educativa 

15 

 

De que forma o Programa 

Telessaúde pode ser 

considerado como uma 

ferramenta educacional? 

10’ 
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APÊNDICE B – Termo de anuência à pesquisa para o(a) secretário(a) municipal de 

saúde 

 

Estudo: Análise da implantação das tecnologias da informação desenvolvidas 

pelo Programa Telessaúde Espírito Santo no município de Vitória – ES. 

 

O Município de Vitória – ES declara-se ciente e concorda com a participação no estudo 

Análise da implantação das tecnologias da informação desenvolvidas pelo Programa 

Telessaúde Espírito Santo no município de Vitória – ES, desenvolvido pelo Instituto 

Federal do Espírito Santo, sob a responsabilidade da mestranda do PPGTECS Cibelle 

Barroso de Sousa Melo. O Programa Telessaúde no Espírito Santo é um serviço 

multidisciplinar relativamente novo no estado, que têm recebido incentivos federais e 

possui um grande potencial de expansão. Dentre todos os serviços ofertados, a 

teleconsultoria assíncrona é a modalidade mais solicitada pelos profissionais usuários 

do sistema. O objetivo do Programa é implantar um modelo de capacitação assistencial 

educacional baseado em tecnologias de informação e comunicação para integração 

das equipes da atenção básica através dos pontos de atendimento, porém a adesão 

ainda é bem abaixo do esperado ao programa. O objetivo geral desse estudo é analisar 

a implantação das tecnologias de informação (consultorias e webconferências à 

distância) desenvolvidas pelo Programa Telessaúde Espírito Santo no município de 

Vitória - ES enquanto estratégia de educação permanente para profissionais de saúde 

que atuam no âmbito da Atenção Primária à Saúde / Unidade Básica de Saúde (UBS). 

A participação do município consistirá na permissão de profissionais de saúde de 01 

(uma) unidade de saúde selecionada para participar de um grupo focal no seu local de 

trabalho. Cada grupo focal deverá ter a participação mínima de 4 profissionais e 

máxima de 10 profissionais, sendo a configuração de cada grupo focal adaptável à 

logística local, dando-se prioridade para a realização dos grupos por categoria 

profissional. Cada sessão do grupo focal será gravada mediante assinatura do Termo 

de Livre Consentimento Esclarecido (TLCE) dos profissionais. Não haverá benefício 

pessoal devido a participação na pesquisa. Os benefícios porventura gerados com os 

resultados serão aplicados ao sistema de saúde público, sendo que os dados serão 
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utilizados somente para fins dessa pesquisa. Toda informação prestada será 

considerada CONFIDENCIAL, sendo as identificações do profissional e de seu serviço 

mantidas como informação sigilosa. Os relatórios e resultados deste estudo serão 

apresentados sem nenhuma forma de identificação individual. O Secretário de Saúde 

municipal, representando o município de Vitória - ES, assina esse Termo 

voluntariamente em duas vias, sendo uma cópia enviada ao Centro de Telessaude do 

Instituto Federal do Espírito Santo/IFES onde será arquivado garantindo sua 

confidencialidade e a outra permanecerá no município para esclarecimento de 

possíveis dúvidas.  

 

Vitória - ES, de                            de 2017.  

 

I- Secretário(a) de Saúde do Município:  

............................................................................................................................... 

 

 

I- Aluna do curso do Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em 

Tecnologias Sustentáveis (PPGTECS) do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES): 

Cibelle Barroso de Sousa Melo 

.............................................................................................................................. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

Estudo: Análise da implantação das tecnologias da informação desenvolvidas 

pelo Programa Telessaúde Espírito Santo no município de Vitória – ES. 

 

Pesquisadora: Cibelle Barroso de Sousa Melo 

 

Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a 

seguinte explicação sobre os procedimentos propostos. Este Termo descreve o 

objetivo, procedimentos, benefícios, riscos e as questões sobre confidencialidade do 

estudo. O Programa Telessaúde no Espírito Santo é um serviço multidisciplinar 

relativamente novo no estado, que têm recebido incentivos federais e possui um grande 

potencial de expansão. Dentre todos os serviços ofertados, a teleconsultoria assíncrona 

é a modalidade mais solicitada pelos profissionais usuários do sistema. O objetivo do 

Programa é implantar um modelo de capacitação assistencial educacional baseado em 

tecnologias de informação e comunicação para integração das equipes da atenção 

básica através dos pontos de atendimento, porém a adesão ainda é bem abaixo do 

esperado ao programa. O objetivo geral desse estudo é analisar a implantação das 

tecnologias de informação (consultorias e webconferências à distância) desenvolvidas 

pelo Programa Telessaúde Espírito Santo no município de Vitória - ES enquanto 

estratégia de educação permanente para profissionais de saúde que atuam no âmbito 

da Atenção Primária à Saúde / Unidade Básica de Saúde (UBS). Para participar de um 

grupo focal, procedimento a ser agendado e queserá realizado em seu local de 

trabalho. O roteiro de perguntas do grupo focal será aplicado por pelo menos dois 

facilitadores de grupo, sendo que um terá a missão de moderadordas questões 

levantadas no grupo e induzir a discussão dos pontos propostos no roteiro e o outro 

terá como função a organização geral do. Cada grupo focal deverá ter a participação 

mínima de 4 profissionais e máxima de 10 profissionais, sendo a configuração de cada 

grupo focal adaptável à logística local, dando-se prioridade para a realização dos 

grupos por categoria profissional. Cada sessão do grupo focal será gravada mediante 

assinatura do Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TLCE) dos profissionais. O 
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risco ou dano para os participantes será mínimo ou inexistente, pois não há 

intervenção. Você tem o direito de recusar a responder alguma pergunta que 

porventura trouxer qualquer tipo de constrangimento. Não haverá benefício pessoal 

devido sua participação na pesquisa. Os benefícios porventura gerados com seus 

resultados serão aplicados ao sistema de saúde público, sendo que os dados serão 

utilizados somente para fins dessa pesquisa. Toda informação prestada será 

considerada CONFIDENCIAL. Sua identificação e a do seu serviço serão mantidas 

como informação sigilosa. Os relatórios e resultados deste estudo serão apresentados 

sem nenhuma forma de identificação individual. Em caso de dúvida, você deverá 

comunicar com Cibelle Barroso de Sousa Melo, aluna do curso do Programa de Pós-

graduação Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis (PPGTECS) do Instituto 

Federal do Espírito Santo (IFES), na Avenida Vitória nº 1729; Bairro Jucutuquara; 

Vitória - ES. Telefone (27) 99649-0553. A sua participação neste estudo é voluntária e 

sua recusa em participar ou seu desligamento do estudo não envolverá penalidades ou 

perda de benefícios aos quais você tem direito.  

 

Confirmo que fui esclarecido sobre os objetivos desse estudo, minha forma de 

participação e que tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas. Sei que 

minha participação é totalmente voluntária e que poderei recusar ou abandonar o 

estudo sem qualquer prejuízo pessoal e/ou para o meu serviço de saúde.  

 

Todas as informações prestadas por mim serão sigilosas e utilizadas somente para este 

estudo. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas 

de um grupo de serviços de saúde.  

 

Eu li este formulário e recebi as instruções e, após assiná-lo voluntariamente em duas 

vias, uma cópia do mesmo será arquivada garantindo sua confidencialidade e a outra 

ficará sob meus cuidados para esclarecimento de possíveis dúvidas.  

 

Iniciais do nome do profissional de saúde: __________  
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Assinatura do profissional de saúde:___________________________________ 

Município: _______________________________________  

Data:___/__/____  

 

Nome entrevistador: _____________________________________  

Assinatura entrevistador:__________________________________  

Assinatura do pesquisador: ________________________________  

Data:___/__/____ 

 

 


