
Programa de  

TELECOMPARTILHAMENTO DA SAÚDE   

do Estado da Bahia 

 



Integração da Atenção Básica com a 
Atenção Especializada 

 

COMPARTILHAMENTO DA SAÚDE 
 

 É o conceito na saúde onde se estabelece 
responsabilidades, trocas de informações e conhecimentos, 
fluxos e contra fluxos assistenciais e planos terapêuticos para 
garantia da assistência integral do usuário. 

 Todos os profissionais envolvidos no compartilhamento 
passam a ser responsáveis pelo resultado assistencial. 

 



Estratégia para retomar, ampliar e fortalecer o cuidado 

ofertado pela Atenção Básica, nos municípios, durante 

e após a pandemia da Covid-19, por meio do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação à distância 

(TIC).  

Programa de TELECOMPARTILHAMENTO com a 

Atenção Básica no Estado da Bahia 





O Programa de Telecompartilhamento é composto por duas ofertas integradas:  

• Teleconsultoria especializada ou Teleinterconsulta; e,  

• Teleconsultoria com Intenção de encaminhamento. 

 

PROGRAMA DE TELECOMPARTILHAMENTO DA 

SAÚDE COM A AB 



Teleconsultoria Especializada ou Teleinterconsulta 

 

A teleconsultoria especializada ou 
Teleinterconsulta pode ser realizada com ou sem a 
presença do (a) paciente/usuário (a), a depender da 
avaliação do (a) profissional solicitante da Atenção 
Básica e/ou o (a) teleconsultor (a) do serviço 
especializado. 

 



O Programa ofertará teleconsultoria especializada em diferentes 

especialidades como:  

 

 

 

PROGRAMA DE TELECOMPARTILHAMENTO COM A AB 

9. Medicina do Trabalho,  

10. Nefrologia, Neurologia,  

11. Nutrologia,  

12. Oncologia,  

13. Ortopedia,  

14. Pediatria,  

15. Proctologia,  

18. Psiquiatria,  

19. Reumatologia,  

20. Urologia. 

 

1. Cardiologia,  

2. Endocrinologia,  

3. Endocrinologia Pediátrica,  

4. Estomatologia,  

5. Gastroenterologia,  

6. Ginecologia,  

7. Hepatologia,  

8. Imunologia,  

9. Infectologia,  

10. Mastologia,  

 



Teleconsultoria com Intenção de encaminhamento 

• A Teleconsultoria com Intenção de Encaminhamento consiste na 

discussão de um caso no qual o (a) profissional solicitante da Atenção 

Básica tem intenção de encaminhar, a pessoa assistida em sua Unidade 

de Saúde, para atendimento no serviço especializado de referência.  

• Essa modalidade deve seguir os fluxos de acesso ao nível especializado 

pactuados com centrais de regulação municipais e/ou estadual ou centrais 

de agendamento dos serviços especializados. 



OFERTAS DO TELECOMPARTILHAMENTO 

TeleCICAN 

Teleambulatório 

FMB/UFBA 

TeleCEDEBA 



Profissional de medicina ou 

odontologia da Atenção Básica 

do Estado da Bahia solicita 

teleconsultoria especializada via 

plataforma do Telessaúde 

 

O Núcleo de Telessaúde faz a 

triagem por especialidade e 

encaminha ao teleconsultor 

especialista 

 

O teleconsultor 

responderá a 

teleconsultoria de forma: 

 

Assíncrona - 

por texto, na 

própria 

plataforma 

 

Síncrona –telefone, whatsapp ou 

sala de webconferência 

(teleconsulta síncrona ou 

teleinterconsulta), e posterior 

registro escrito das orientações. 

 

 

TeleAmbulatório da FMB/ UFBA 

Mais de 80 docentes da Faculdade 

de medicina da UFBA de 

diferentes especialidades médicas 

e da odontologia disponíveis para 

tirar as dúvidas dos profissionais 

de medicina e odontologia da AB, 

por texto, telefone ou sala virtual, 

assim como fazer atendimento 

conjunto com a presença do (a) 

usuário/paciente.  



TeleCEDEBA 

 

É O CEDEBA MAIS PERTO DE VOCÊ! 

 

A equipe do CEDEBA, junto com o Telessaúde, 

está ofertando: 

I. Teleconsultoria especializada para 

profissionais de medicina da AB; 

II. Solicitação de encaminhamento dos casos 

para atendimento presencial ou 

teleconsulta com a equipe do CEDEBA, 

via plataforma do Telessaúde.  

Profissional de medicina ou enfermagem 

da Atenção Básica do Estado da Bahia 

envia, via plataforma do Telessaúde, o 

motivo do encaminhamento e os 

exames necessários (ver protocolo) 

 

Núcleo de Telessaúde verifica se o 

encaminhamento atende aos 

critérios estabelecidos 

SIM 

Encaminha, via 

plataforma, para o 

CEDEBA para 

agendamento e contato 

com paciente/profissional 

solicitante  

 

 

NÃO 

Encaminha para o 

teleconsultor de referência 

para orientação de conduta 

na Atenção Básica e/ou 

outras orientações que se 

fizerem necessárias. 



TeleCICAN 

 

É O CICAN TAMBÉM  MAIS PERTO DA NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS! 

A equipe do CICAN, junto com o Telessaúde, realizará: 

I. Teleconsultoria especializada para profissionais de Medicina da AB; 

II. Os casos identificados, nas teleconsultorias, com necessidade de atendimento 

presencial receberão orientação direta da equipe do CICAN para agendamento.  



CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 

I. Divulgar, fomentar e orientar as equipes da AB para utilização das 

ofertas e o cadastro dos profissionais na Plataforma do Telessaúde (a 

equipe do Telessaúde está disponível para apoiar essa ação); 

II. A existência de computador com saída de áudio e vídeo e conectividade 

na unidade de saúde, facilita o uso da oferta e a qualidade da ação; 

III. Entretanto, é possível começar imediatamente, pois as ofertas podem 

ser utilizadas por meio do celular dos profissionais de saúde, enquanto à 

gestão realiza às adequações necessárias. 



OBRIGADA! 

\Telessaudeba 

\CanalTelessaudeBA 

(71) 3115-9650 

www.telessaude.ba.gov.br 
gestao.telessaude@saude.ba.gov.br 


