
Uso da Plataforma ZOOM 
na Rede de Atenção à Saúde na Rede de Atenção à Saúde 



Parceria do CONASEMS e a Zoom Vídeo Communications Inc.

Disponibilidade gratuita de 40 mil licenças da ferramenta deDisponibilidade gratuita de 40 mil licenças da ferramenta de
videoconferência Zoom Enterprise, por um ano.

Implementação do COSEMS e da Secretaria Estadual de
Saúde por meio da Diretoria de Atenção Básica (DAB-
SESAB).







A ferramenta deve ser utilizada prioritariamente para
implementar estratégias de Teleatendimento (teleconsulta,
teleorientação, telemonitoramento, telematriciamento e
televisita) na Atenção Primária à Saúde.

Diretrizes Gerais

Poderá ser utilizada para impulsionar o debate sobre
planejamento regional integrado e integralidade das ações e
serviços públicos de saúde, fortalecendo a atuação das
instâncias de pactuação e a definição de políticas de saúde
no enfrentamento à COVID-19 no Estado e nas Regiões de
Saúde.

televisita) na Atenção Primária à Saúde.



Fortalecer as estratégias de
implementação do Guia
Orientador para enfrentamento

Diretrizes Gerais

Orientador para enfrentamento
da COVID-19 da Rede de
Atenção à Saúde, desenvolvido
em conjunto pelo CONASEMS e
pelo CONASS



•Equipes de Saúde da Família - ESF (jun./2020) e eSF
Equivalentes (alocadas nas Unidades Básicas de Saúde)

Critérios para parametrização das licenças:

Diretrizes para implantação na Bahia

Equivalentes (alocadas nas Unidades Básicas de Saúde)
(jun./2020);

•Equipes de Saúde Bucal (competência abril/2020)

•Equipes de NASF (Nov/2019)



Parâmetro de 1 licença para cada 5 equipes, o que
possibilita estruturar oferta de Teleconsultas tendo 1 dia
para cada Equipe/semana.

Diretrizes para implantação na Bahia

para cada Equipe/semana.

Além destes, inclui-se as estruturas de Gestão da Atenção
Básica, COSEMS, Telessaúde e instituições vinculadas a
Teleconsulta especializadas, Regionais de Saúde e Policlínicas
que atendem a Atenção Básica.



Cada município ou instituição deverá designar 01 (um)
gestor para as salas, que fará o gerenciamento do uso das
salas e disponibilizando os links.

Diretrizes para implantação na Bahia

Prioritariamente o Coordenador de Atenção Básica fará a
gestão das licenças e salas

Utilização por toda a equipe da AB (eSF, eAP, eSB, eCR,
eACS e Equipes Multiprofissionais /NASF)



Possibilidades de Uso do ZOOM para as equipes de saúde:

Uso via celular ou computador 

Operabilidade em diferentes locais com internet seja dados

Diretrizes para implantação na Bahia

Operabilidade em diferentes locais com internet seja dados
móveis ou rede WIFI (UBS, SMS, residência dos usuários,
igrejas, etc.)

Orientação aos usuários.

Atendimento Remoto



Realização de consultas e/ou interconsulta com mais de
um profissional de saúde de diferentes serviços.

Discussão virtual de casos entre a equipe 

Realização de Teleinterconsulta especializada.

Televisitas aos usuários

Construção e execução de PTS, consultas e visitas
compartilhadas

Atividade de grupos de usuários 

Realização de Teleinterconsulta especializada.



Reuniões e palestras com a comunidades 

Realização de Cursos para a população e profissionais de
saúde.saúde.

Educação Permanente da equipe

Reunião virtual da equipe 

Atividades do PSE



Será enviado um link de um formulário
eletrônico para o preenchimento dos dados
da pessoa que ficará responsável pela licençada pessoa que ficará responsável pela licença
do ZOOM para cada município.


