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eferência em ensino e
pesquisa no âmbito ma-
terno-infantil, o Instituto
Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do

Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fio-
cruz) comemora o primeiro ano de ati-
vidades com telessaúde, tendo como
principal impulso a integração à Rede
Universitária de Telemedicina (Rute). A
iniciativa tem como objetivos centrais
aprimorar a infraestrutura de comuni-
cação presente nos hospitais universitá-
rios, hospitais certificados de ensino e
instituições de saúde, estabelecer nú-
cleos de telemedicina e telessaúde e
promover a integração dos projetos exis-
tentes nesta área. Formada por 159 ins-
tituições, a Rute é uma iniciativa do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI). A rede integra ainda, 50
grupos temáticos (SIGs) no campo da
saúde em plena operação com 600 ses-
sões/ano de vídeo e webconferências.

Reforço à atenção básica
Laboratório de Telessaúde do IFF completa um ano em outubro

O IFF tem sido um polo estratégico
na parceria com a Rute e conduz três
SIGs com a participação de hospitais de
excelência no Brasil e no exterior: o da
Rede Internacional de Bancos de Leite
Humano, um sobre medicina fetal e
outro voltado para o câncer de colo de
útero. Primeira unidade da Fiocruz com
o perfil diretamente voltado para aten-
ção à saúde da mulher, da criança e do
adolescente, o Instituto abriga um la-
boratório totalmente dedicado ao tema
telessaúde. Segundo a coordenadora do
Laboratório de Telessaúde, Angélica
Baptista, as atividades oferecidas pelo
IFF têm contribuído de forma significati-
va para o aprimoramento dos envolvi-
dos e a promoção da saúde.

 “Estamos muito voltados para
tele-educação, mas também prepara-
dos para dar suporte às atividades li-
gadas à atenção básica do Telessaúde
Brasil. Qualificar os profissionais que
estão na ponta significa melhorar o
atendimento do Sistema Único de Saú-
de (SUS)”, enfatiza. Para Angélica, os

avanços só foram possíveis porque hou-
ve o engajamento dos profissionais do
IFF. “Chegamos até aqui pela adesão e
entendimento da comunidade do IFF a
respeito desse trabalho. A proposta foi
abraçada pelas equipes multidisciplina-
res e isso fez a diferença”, afirma.

A tecnologia da informação tem
evoluído de forma significativa nos últi-
mos anos e seu crescimento muito co-
laborou para a economia e a educação,
entre outras áreas. A saúde também foi
beneficiada por essa melhoria e os avan-
ços atrelados a esse campo trouxeram
mais contribuições e qualificações para
assistência, principalmente no âmbito
da saúde pública. Nesse contexto, a
Rute e o Telessaúde Brasil podem ser
definidos como a utilização dessas ino-
vações no campo da informação e co-
municação para executar atividades que
envolvem promoção, proteção e preven-
ção da saúde no Brasil.

Para ampliar o suporte à atenção
básica, foi criado o Programa Nacional
Telessaúde Brasil Redes, que utiliza a
tecnologia para promover a teleassistên-
cia, teleconsultoria e tele-educação no
SUS. A iniciativa funciona com Núcleos
Técnico-Científicos de Telessaúde imple-
mentados em 14 estados e que, conec-
tados em rede, oferecem teleconsultoria
a aproximadamente 1,5 mil unidades
básicas de saúde. Em 28 de outubro de
2011, foi publicada a portaria MS nº
2546, pactuada na Comissão Integrada
Tripartite (CIT), que amplia o Telessaú-
de Brasil e apoia a consolidação das
redes de atenção à saúde.

O Telessaúde Brasil Redes é uma
atividade estratégica para o SUS, pois
amplia o atendimento na atenção bá-
sica e promove a troca do conheci-
mento entre a pesquisa e o serviço de
saúde. As teleconsultorias são anali-
sadas primeiramente pelo médico da
família, que atuam nos Programas de
Saúde da Família (PSFs), e são reme-
tidos a especialistas focais apenas
quando necessário.
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