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Encaminhamento de 
trabalhos científicos: 

Todos os pesquisadores das instituições 
universitárias com projetos em execução 
(como o Projeto Estação Digital Médica 
do Programa Institutos do Milênio - CNPq/ 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Pro-
jeto Nacional de Telessaúde do Ministério 
da Saúde e o projeto da Rede Universitária 
de Telemedicina - RNP), os serviços de 
Telemedicina credenciados no Conselho 
Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde 
(CBTms), as entidades com projetos de 
Telemedicina, Telessaúde e educação 
a distância no CNPq, FINEP, FAPESP 
ou fundações de apoio à pesquisa e os 
orientadores e pós-graduandos poderão 
encaminhar trabalhos para publicação. 
Pesquisadores ou instituições que não fa-
zem parte das categorias citadas  poderão 
associar-se ao CBTms e solicitar o creden-
ciamento.

Como continuar 
a receber a RTT

É possível fazer a assinatura no site da 
Estação Digital Médica (http://www.
estacaodigitalmedica.org.br), no site do 
CBTms (http:/www.cbtms.org.br), ou pelo 
telefone 3062-8784. O valor para 2007 
é de R$ 90,00 anuais, com direito a senha 
de acesso às áreas reservadas da Estação 
Digital Médica e do CBTms, que contêm 
cursos, cadastros de linhas de pesquisas 
em Telemedicina e Telessaúde, relatos de 
casos e comunidade virtual. Os sócios do 
CBTms têm 50% de desconto.

Endereço:
Av. Dr. Arnaldo, 455 – Sala 2105 
São Paulo – SP – CEP: 01246-903 

Tel: (11) 3062-8784 – Fax: (11) 3898-1595 
e-mail: telemedicina@telemedicina.fm.usp.br
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Editorial

O biênio 2005 e 2006 anuncia boas perspectivas 
para o desenvolvimento da Telemedicina e 
Telessaúde brasileiras no ano de 2007

Chao Lung Wen
Professor associado e chefe da Disciplina de Telemedicina da 
Faculdade de Medicina da USP
Presidente do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde
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Podemos de uma certa forma 
dizer que o biênio 2005 e 2006 

marcará a história da Telemedicina 
Brasileira. É o período que, pela 
primeira vez, desenvolveu-se um con-
junto de ações (universitárias, gover-
namentais, institucionais e privadas) 
que permitirão o crescimento e a 
consolidação da Telemedicina e Te-
lessaúde brasileiras, tanto do ponto 
de vista acadêmico e governamental, 
quanto na área privada. Embora o 
surgimento da Telemedicina brasileira 
tenha ocorrido na segunda metade 
da década de 90, em 2005 e 2006 
concentram-se alguns fatos macro 
conjunturais que nunca ocorreram. 
E entre eles, serão citados os mais 
marcantes: 

1  A finalização do projeto de 
modernização da infra-estrutura 

de Telemedicina na Faculdade de 
Medicina da USP. Foi um projeto 
viabilizado pelo Dr. Aloysio de Faria, 
através do Banco Alfa. Esta ação 
possibilitou a criação de uma mo-
derna rede de Telemedicina (EPesq), 
unindo todos os institutos do maior 
complexo Hospitalar da América 
Latina (HC-FMUSP) a ampliação do 
fomento ao uso da Telemedicina em 
toda a instituição e consolidação do 
Projeto Homem Virtual, um recurso 
que usa computação gráfica para 
representar o corpo humano e sua 
fisiologia e fisiopatologia com de-

talhes científicos. Esta modernização 
facilitou com que a Faculdade de 
Medicina da USP e seu complexo 
hospitalar pudessem ampliar o seu 
papel acadêmico (educacional, 
assistencial e de pesquisa) em todo 
o país, incentivando o surgimento 
de novos núcleos de Telemedicina, e 
importantes projetos sociais através 
da Telessaúde, como o Projeto Jovem 
Doutor. O recurso também possibilitou 
criar o Centro de Inovação e Pesquisa 
em Soluções de Telessaúde (CIPS- 
Telemed/ FMUSP).

2 A aprovação do Projeto de Tele-
medicina (Estação Digital Médica 

– Estratégia de implementação e 
Expansão da Telemedicna no Brasil) 
do edital do Programa Institutos do 
Milênio (CNPq/
MCT). Este pro-
jeto é formado 
por um consór-
cio de 9 institui-
ções e já viabi-
lizou infra-estru-
tura tecnológica 
para conectá-las 
entre si por mo-
derno recurso 
de videoconfe-
rência, a cria-
ção de serviços 
e ligas de Tele-
medicina, ações 
sociais (Estágio 

Universitário Multiprofissional) com 
uso de Telemedicina, etc.

3 Consolidação do CBTms (Con-
selho Brasileiro de Telemedicina 

e Telessaúde), que organizou e 
promoveu o 2º Congresso Brasileiro 
de Telemedicina e Telessaúde, e 
X Congresso da Sociedade Inter-
nacional para Telemedicina, em 
outubro de 2005, durante a gestão 
do então presidente, Prof. Dr. 
György Mikllós Böhm. A entidade, 
na atual gestão, vem expandindo 
suas atividades de representação 
nacional nas diversas áreas da 
saúde (Medicina, Odontologia, 
Enfermagem, Audiologia, Nutrição, 
Jornalismo,  FUST , entre outras), 
em continuidade aos trabalhos 
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desenvolvidos pela gestão anterior, 
incentivo na realização de programas 
sociais através da Telemedicina, 
formação de uma rede de instituições 
acadêmicas para apoio aos novos 
centros de Telemedicina, incentivo 
à criação de uma rede nacional 
de teleciência para agilização das 
pesquisas multicêntricas através 
da Telemedicina e, em dezembro 
de 2006, obteve junto ao SGTES 
a aprovação para indicação de 
um representante na Comissão 
Permanente de Telessaúde do 
Ministério da Saúde.

4 Constituição de um Programa 
Nacional Telessaúde, iniciando-se 

pelo Projeto de Telemática e Teleme-
dicina em Apoio à Atenção Primária, 
iniciativa e coordenação da SGTES do 
Ministério da Saúde e que, na fase pi-
loto, envolve 9 estados, e incentivará o 
surgimento de pelo menos um núcleo 
de Telemedicina em alguma instituição 
universitária, dos estados que ainda 
não estão no projeto piloto.

5 Início da RUTE (Rede Universitária 
de Telemedicina da RNP), pro-

jeto que tem por objetivo interligar 
20 Hospitais Universitários do país, 
através da rede avançada da RNP, 
para desenvolvimento de atividades 
de Telemedicina. 

6 Const i tuição da Comissão 
Permanente de Telessaúde do 

Ministério da Saúde, que em suas 
3 reuniões realizadas em 2006, 
formou 4 grupos de trabalho que 
estão desenvolvendo atividades nos 
seguintes temas: (a) Normatização 
Técnica; (b)  Remuneração por serviços 
prestados através da Telemedicina 
e Telessaúde; (c) Levantamento 
das Infra-estruturas e projetos 
em desenvolvimento nos vários 
ministérios e (d) Comitê Assessor e 
estratégico para desenvolver ações 
inter-institucionais, entre elas, os 
aspectos éticos.

7 Constituição do Comitê Executivo 
de Telessaúde do Ministério da 

Saúde para coordenação e acom-
panhamento do Projeto de Telemática 
e Telemedicina em Apoio à Atenção 
Primária.

8 Inclusão da Telessaúde como 
parte integrante do plano de go-

verno, na área de saúde, do então, 
candidato, o atual presidente da 
república.

9Surgimento de iniciativas privadas 
em Telemedicina e Telessaúde, 

como a realizada na cidade de Parin-
tins, pela Intel e consórcio (Cisco, Em-
bratel, Proxim, entre outras empresas), 
que conectou a cidade de Parintins 
por banda de um 1 megabytes, por 
satélite. Isto torna viável às instituições 
do Projeto de Telemedicina da Estação 
Digital Médica desenvolverem um 
trabalho acadêmico e social contínuo 
na cidade. Uma outra iniciativa impor-
tante foi promovida pela Microsoft, no 
campeonato de desenvolvimento de 
software (Imagine Cup), edição 2006, 
cujo tema central foi a tecnologia apli-
cada à saúde. Os alunos brasileiros 
tiveram importante destaque neste 
mundo de alta tecnologia, 
conquistando 1ª e 2ª colo-
cação na final mundial, rea-
lizada na Índia, que contou 
com o chefe da Disciplina 
de Telemedicina da FMUSP 
(DTM) e um professor da 
UNICAMP, como membros 
dos 18 juízes da fase final.

10  A realização da 
I Reunião sobre 

a Remuneração de ser-
viços prestados através 
da telemedicina, e uso de 
teleducação interativa em 
recertificação profissional. 
Promovido pela DTM com 
apoio do CBTms, o evento 
representou o início da 

discussão sobre os aspectos de sus-
tentabilidade a médio e longo prazo 
para iniciativas de Telemedicina 
desenvolvidas no país.

11  A realização do 1º Workshop 
do Laboratório de Excelência e 

Inovação em Telessaúde, realizado em 
BH, com apoio do Ministério da Saúde, 
UFMG, Prefeitura de Belo Horizonte, 
Comunidade Européia, e OPAS/OMS, 
e participação do CBTms.

Dentro deste panorama conjuntural, 
o governo brasileiro desencadeou 
uma série de ações, e as academias 
responderam à altura do momento 
histórico. Foi criado desta forma um 
cenário favorável para a continuidade 
da consolidação de Telemedicina e 
Telessaúde como uma estratégia para 
melhorar a saúde e qualidade de vida 
da população, através da tecnologia. 

Agora, é preciso continuar o processo 
e também fomentar as iniciativas 
privadas para participarem mais 
ativamente no desenvolvimento de 
novas soluções tecnológicas, fazendo 
com que o  Brasil se torne num dos 
importantes pólos telemedicina e 
telessaúde nestes próximos anos.

“ Criar o TELESAÚDE, 
permitindo que equipes de 
saúde de qualquer parte do 
país falem com centros de 
especialidades do SUS e 

dos Hospitais Universitários 
para discutir casos clínicos e 

demais procedimentos, 
aumentando a eficiência 

na gestão, evitando o transporte 
de pacientes e eliminando 

gastos desnecessários.”

Trecho do Programa de 
Governo 2007/2010 do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva
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Projeto de Telemática e Telemedicina em 
apoio à atenção primária no Brasil
Uso dos recursos de Telemedicina e Telessaúde para melhorar a atenção básica, 
respeitando-se as características regionais por meio do trabalho colaborado e da 
pactuação com gestores e instituições

Chao Lung Wen
Ana Estela Haddad

Embora muito se fale sobre a utilização da Telemedicina 
e Telessaúde para melhorar a eficiência de um sistema 

de saúde, e de todos os benefícios que elas podem gerar, 
cabe lembrar um fato fundamental: as novas tecnologias 
somente obtêm o máximo do seu potencial quando existe 
um comprometimento dos recursos humanos no seu uso 
e uma efetiva integração entre instituições participantes, 
no sentido de somar os esforços para multiplicar os re-
sultados. Trabalhada desta forma, a tecnologia torna-se 
um instrumento eficiente para gerir um macro processo 
e estratégia, que facilita a colaboração entre as partes e 
permite atividades integradas em uma comunidade. Além 
disso, um bom projeto de abrangência nacional deve 
sempre respeitar as diferenças regionais, características 
culturais, geográficas, sócio-econômicas e de infra-es-
trutura da cada local. 

Para um país de dimensões continentais como o Brasil, é 
preciso usar modernos recursos de Telemática e Teleme-
dicina para promover a integração eficiente e valorização 
dos profissionais envolvidos em atividades de saúde para 
a população brasileira.

O Programa de Saúde da Família tem 
26.000 equipes e cobre cerca de 100 milhões 
de habitantes...

A realidade da saúde no Brasil mudou com a implanta-
ção do Programa de Saúde de Família (PSF). Atualmente, 
são cerca de 26.000 equipes que dão cobertura a 
aproximadamente 100.000.000 de habitantes, estando 
presentes em 85% dos 5.507 municípios brasileiros. 

Criando uma identidade para 
as equipe do PSF por meio da 
Telessaúde...

O Projeto Nacional de Telessaúde tem por 
objetivo integrar as equipes de saúde da 
família das diversas regiões do país com 
os centros universitários de referência, para 
melhorar a qualidade dos serviços presta-
dos em atenção primária, diminuindo o 
custo de saúde através da qualificação 
profissional, redução da quantidade de 
deslocamentos desnecessários de pacien-
tes e por meio do aumento de atividades 
de prevenção de doenças. 

Os estados participantes do projeto inicial 
serão: Amazonas (Universidade do Estado 
do Amazonas/Universidade Federal do 
Amazonas), Ceará (Universidade Federal 
do Ceará), Pernambuco (Universidade Fe-
deral de Pernambuco), Goiás (Universidade 
Federal de Goiás), Minas Gerais (Univer-
sidade Federal de Minas Gerais), Rio de 
Janeiro (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro), São Paulo (Faculdade de Medicina 
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da USP), Santa Catarina (Universidade Federal de Santa 
Catarina ) e Rio Grande do Sul (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul). 

Estes estados foram escolhidos para contemplar as cinco 
regiões do país e por já apresentarem expertise na área 
de Telessaúde. A partir de uma parceria estabelecida 
entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, todos os 27 estados brasileiros poderão, 
mesmo nesta fase piloto, instalar dois pontos, um dos 
quais poderá funcionar futuramente como Núcleo de 
Telessaúde. Os núcleos que integram o projeto piloto 
estarão incumbidos de prestar cooperação técnica para 
o desenvolvimento dos demais. 

O Projeto Nacional de Telessaúde aplicado à Atenção 
Básica foi pactuado na Comissão Intergestores Tripartite, 
órgão máximo de representação das três instâncias do SUS 
(municipal, estadual e federal), e está sendo apreciado 
pelo Conselho Nacional de Saúde. 

As ações do projeto piloto concentram-se na capacitação 
das equipes de saúde da família por meio da criação de 
uma central educacional usando Teleducação Interativa, 
com materiais elaborados pelos importantes centros uni-
versitários do país, e uma biblioteca virtual que ajudará 
os profissionais do PSF a terem acesso às mais atualiza-
das informações científicas, e o que há de melhor em 
evidência científica.

As atividades de prevenção de doenças são uma das 
prioridades, e serão empregados recursos  audiovisuais 
de fácil compreensão (Projeto Homem Virtual e Geração 
Saúde) para que os profissionais do PSF possam motivar 
populações a comprometerem–se para a melhoria da 
qualidade de vida da sua comunidade.

O apoio especializado através da segunda opinião edu-
cacional facilitará com que as equipes do PSF possam 
ter acesso a orientações profissionais para solução dos 
problemas, sem necessidade de deslocamento físico. É 
um moderno meio de formar profissionais de acordo com 
as necessidades da sua região. Agiliza-se as tomadas de 
decisão através da integração dos pontos de PSF com os 
centros universitários de referência.

Criação de uma comunidade para compartilhamento de 
experiências, permitindo que as dificuldades e soluções 
de uma região possam ser aproveitadas por profissionais 
de outras regiões.

Transformando cada equipe de PSF como uma unidade 
de apoio à vigilância epidemiológica para o Ministério da 
Saúde, a educação continuada e as teleconsultorias ali-
mentam uma grande e estratégica base de dados para to-
madas de decisão em relação a endemias e epidemias.

Multiprofissionalidade: o projeto prevê a integração das 
profissões envolvidas na atenção primária: Medicina, 
Odontologia, Enfermagem, agentes comunitários de 
saúde, técnicos, entre outros.

O início da elaboração do projeto ocorreu na primeira 
quinzena de dezembro de 2005 e, desde então, por 
meio de um esforço do DEGES/SGTES/Ministério da 
Saúde, foram desenvolvidas várias ações de envolvimento 
multisetorial. Entendendo a necessidade da participação 
multi-institucional, de unir os expertises acadêmicos com 
as necessidades governamentais de saúde pública, de 
somar recursos através de um envolvimento interminis-
terial e de envolver gestores estaduais e municipais, o 
Ministério da Saúde fez um grande esforço de integração. 
Para isto, desenvolveu várias iniciativas, sendo algumas 
das mais importantes:

• Criação da Comissão Permanente de Telessaúde 
do Ministério da Saúde, em portaria publicada em 16 
de Março de 2006, com representantes de diversas 
instituições, órgãos, universidades e Ministérios. Recen-
temente (dezembro de 2006), a SGTES  incluiu um re-
presentante do Conselho Brasileiro de Telemedicina e 
Telessaúde (CBTms) na comissão, atendendo à solicitação 
do Presidente da entidade. A Comissão teve três reuniões 
em 2006 e constituiu quatro grupos de trabalhos. A 
partir do diagnóstico das diversas ações existentes por 
iniciativa de diferentes órgãos, pretende-se buscar a sua 
articulação, potencializando os resultados em prol de uma 
atenção à saúde de maior qualidade e resolubilidade. A 
Comissão deverá também propor um plano nacional de 
desenvolvimento da Telessaúde no Brasil.

• Criação do Comitê Executivo de Telessaúde, em por-
taria publicada em 11 de agosto de 2006, para coor-
denar e acompanhar o projeto, e incentivar os trabalhos 
integrados entre os diversos núcleos. Em primeira fase, 
foram realizadas visitas presenciais a quatro núcleos 
participantes do projeto.

• Assinatura do Protocolo de Intenções entre os Ministé-
rios da Saúde, da Ciência e Tecnologia e da Educação, 
que viabilizará a aplicação da RNP (Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa) para interligar 32 pontos, para fins 
de Telemedicina e Telessaúde, no final de outubro de 
2006.

• Promoção de debates em reuniões da Câmara 
Técnica de Recursos Humanos em Saúde da Comissão 
Intergestores Tripartite/CIT para pactuação do projeto 
piloto, com envolvimento do CONASS e CONASEMS, 
e encaminhamento de portaria instituindo o Programa 
Nacional de Telessaúde.
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Artigo da Edição

Existem várias definições na li-
teratura científica em relação à 

Telemedicina. Algumas são da época 
do seu surgimento, na década de 
60, outras foram aprimoradas com 
conceitos mais modernos. Porém, 
em síntese, a grande parte dessas 
definições foca na idéia do uso da 
tecnologia para possibilitar a me-
dicina a distância. Vários termos 
adicionais foram agregados à palavra 
Telemedicina nesta última década, 
sendo os mais comuns Telecare, 
e-Health e Telehealth, todos com o 
objetivo de ampliar a sua abrangên-
cia. Vale lembrar que usarei, mais 
adiante, a palavra Telemedicina no 
contexto de abrangência da saúde. 
Embora a expressão mais exata seja 
Telessaúde, usarei a palavra Teleme-
dicina por esta ser mais comum e de 
fácil entendimento, uma vez que é 
mais antiga.

Atualmente, a palavra saúde envolve 
aspectos de grande complexidade,  
pois a cada dia surgem novos re-
cursos diagnósticos e terapêuticos, 
aumentam as incidências de doen-
ças em decorrência das mudanças 
de hábitos ou da maior expectativa 
de vida da população, entre outros 
fatores. O uso dos recursos de Tele-
medicina também vem mudando 
significativamente de contexto. Antes, 

Cadeia Produtiva de Saúde: 
uma concepção mais ampla da 
Telemedicina e Telessaúde

Chao Lung Wen
Professor associado e chefe da Disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP
Presidente do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde

as tecnologias tinham alto custo, 
sendo restritas a segmentos específi-
cos. Hoje, a Telemedicina está cada 
vez mais popular, em decorrência 
do barateamento tecnológico, o que 
a leva a ser empregada em novas 
atividades, por exemplo, como meio 
para ações de saúde populacional 
(atenção primária, atenção rural, 
etc) e monitoramento de doenças.  
Assim, torna-se necessário fazer 
uma reflexão sobre o conceito e a 
abrangência da Telemedicina. Alguns 
conceitos poderão ser lidos nesta 
revista, na matéria Telemedicina: 
visão sob o foco de uma  disciplina 
(página 20).

Uma reflexão
Embora seja comum a inclusão da 
palavra saúde em diversos serviços 
assistenciais disponíveis no mercado, 
como por exemplo, planos de saúde, 
levando à idéia de que promovem a 
saúde, a maioria destas entidades 
são essencialmente prestadoras de 
serviços de suporte ou cobertura de 
doenças. Poucas instituições desen-
volvem trabalhos que tenham a saúde 
como foco primordial. Na verdade,  
são especializadas no atendimento de 
doenças. Isto tanto é fato que, no Bra-
sil, existem poucas formas definidas 
de remuneração para profissionais 
que realizam serviços de prevenção 

de doenças ou de promoção da 
saúde. Por outro lado, quando há 
alguma iniciativa nesse sentido, ela 
possui uma abordagem isolada, sem 
estar inserida dentro uma estratégia 
que analise a saúde de maneira 
global.

Talvez já seja o momento de se pensar 
em formar centrais de planejamento 
estratégico, que estudem e desen-
volvam ações integradas de trabalho 
para aumentar a eficiência no diag-
nóstico e tratamento de doenças 
e, ao mesmo tempo, reduzam os 
riscos em contraí-las ou de ter 
reincidência. Para isto, é necessário 
fazer uma reengenharia dos serviços 
de saúde, visando agilizar e otimizar 
todo o sistema de saúde, o que 
permitiria aumentar a eficiência e 
competitividade nos processos. 

Felizmente, as modernas tecnologias 
de informática e telecomunicação 
permitem ampliar e humanizar ações, 
sem perda de  qualidade.  

O termo cadeia produtiva é normal-
mente utilizado em setores industri-
ais, sendo pouco empregado pelos 
gestores de saúde. Muitos admi-
nistradores, visando o atendimento 
das necessidades imediatas, tomam 
decisões para “solucionar” paliativa-
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mente os problemas. Não dedicam a 
devida atenção para a estruturação 
de conjuntos de ações que possam 
resolvê-los nas suas causas, ou para 
a formação de uma rede de manuten-
ção com boa relação custo-benefício 
para promover a saúde. 

Alguns argumentam que pouco se 
pode fazer pela saúde, devido a falta 
de recursos financeiros. Talvez estejam 
errados. Apenas não estão dando o 
devido enfoque aos planejamentos 
estratégicos, com atividades contínuas, 
baseados na busca de alianças com 
setores complementares e na criação 
de oportunidades e novos segmentos 
de mercado. 

De certa forma, o termo Cadeia 
Produtiva de Saúde pode ser enten-
dido como um amplo ecossistema, no 
qual a engenharia de relacionamento 
entre diferentes setores permite criar 
uma convergência de resultados. 
Trata-se de uma cadeia global, que 
gera ciclos positivos na promoção 
de saúde e do bem-estar de uma 
comunidade. 

Assim, é possível compreender a 
Cadeia Produtiva de Saúde como 
um processo no qual as modernas 
tecnologias são usadas para promover 
trabalhos conjuntos e multiprofissionais, 
melhorando a qualidade de vida de 
uma população. Este processo envolve 
desde a educação para prevenção de 
doenças (com estímulo para a adoção 
de hábitos saudáveis), passando pelo 
diagnóstico e tratamento precoce 
de doenças, até a utilização da 
Telemedicina de alta complexidade. 
Porém, a Telemedicina ainda oferece 
a vantagem do desenvolvimento de 
trabalhos de reintegração de pacientes 
com seqüelas de doenças. Neste caso, 
o Telehomecare e outras atividades de 
cuidados domiciliar complementariam 
uma abordagem mais ampla da 
Telemedicina e  da Telessaúde.

Talvez a noção da Cadeia Produ-
tiva de Saúde deva ser um conceito 
para a Telemedicina e a Telessaúde. 
Essencialmente, significa o uso de 
modernas tecnologias para a elabo-
ração de  estratégias e ações logísti-
cas que gerem aumento da eficiência 
do sistema de saúde, associado com 
a redução do risco de doenças e 
promoção da melhoria da qualidade 
de vida da população.

Geração Saúde e 
Jovem Doutor 
Uma das formas eficientes para pro-
mover a saúde numa comunidade é 
a educação e, quanto mais precoce 
melhor, pois ela permite a formação 
da consciência e de bons hábitos 
desde a infância. Para alcançar estes 
objetivos, a educação necessita de di-
versos recursos, tais como professores 
adequadamente formados, modernos 
materiais didáticos, envolvimento dos 
alunos em ações na comunidade, 
entre outros. 

In fe l i zmente,  o 
país ainda não 
tem dado a devida 
importância para o 
papel representado 
pelos alunos no 
processo de pro-
moção da saúde, 
sejam eles do en-
sino fundamental 
e médio, sejam do 
nível superior. 

A chance para o 
desenvolvimento precoce de uma 
consciência de cidadão é um aspecto 
importante na formação dos futuros 
profissionais do país. Também é 
relevante a  criação de situações ou 
atividades que possibilitem que um 
jovem, desde a sua formação funda-
mental até o término do seu ensino 
superior, seja estimulado a interferir 

para melhorar as condições de vida 
da sua comunidade. 

A força estudantil representa um 
grande contingente de potenciais pro-
fissionais que podem ser qualificados 
rapidamente. Sua participação em 
uma ação para a promoção do bem-
estar social é uma das oportunidades 
que um governo tem para desenvolver 
a responsabilidade social durante a 
formação de futuros cidadãos. Os 
jovens, tendo a possibilidade de 
conhecer, durante visitas, as diferentes 
realidades do país, poderão, sob a 
supervisão de professores, desen-
volver trabalhos para promover a 
melhoria da qualidade de vida das 
populações brasileiras. 

As tecnologias atuais permitem a fácil 
difusão de conhecimentos. A Educa-
ção a Distância, uma das importantes 
ferramentas adotadas por diversas 
instituições e órgãos governamentais, 
permite desenvolver um núcleo cen-

tral de informações, como  base para 
orientação das estratégias educacio-
nais em nível nacional. Em um futuro 
próximo, com a adoção da TV Digital, 
será possível associar programas tele-
visivos com interação, o que poderá 
transformar-se numa das vertentes do 
processo de educação. Para tanto, 
a criação de um acervo de material 
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educacional de qualidade com ca-
racterísticas audiovisuais e interativas 
será determinante para a rápida 
propagação do conhecimento.

O Projeto Jovem Doutor envolve basi-
camente os alunos do ensino superior, 
da área de saúde, com alunos e pro-
fessores de escolas do ensino médio 
e fundamental, para desenvolverem 
atividades que promovam a melhoria 
de saúde da população. A dinâmica 
é a seguinte: os professores e alunos 
indicados pelas escolas do ensino 
médio seriam responsáveis por minis-
trar palestras sobre saúde, com temas 
previamente escolhidos, nos esta-
belecimentos de ensino e na comuni-
dade. Para isto, receberiam materiais 
educacionais (DVDs da série Geração 
Saúde , produzida pelo Ministério da 
Educação, CDs do Projeto Homem 
Virtual e outras ferramentas audiovi-
suais) e treinamentos complementares 
(para ajudar nas atividades de pré e 
pós-exibição dos materiais educacio-
nais). Seriam escolhidos alunos do 
Ensino Superior da região para serem 
os responsáveis pela interação e 
acompanhamento das atividades dos 

grupos de professores e alunos do en-
sino médio. Por meio da Teleducação 
Interativa, os “Jovens Doutores” (uni-
versitários) desenvolveriam trabalhos 
educacionais, complementariam os 
conhecimentos dos alunos do ensino 
médio, esclareceriam as suas dúvidas 
e avaliariam o desempenho deles. 
As respostas fornecidas pelos “Jovens 
Doutores” seriam elaboradas com a 
supervisão dos professores das escolas 
de ensino superior e, por meio de uma 
rede de teleducação, os diferentes 
grupos de jovens doutores comparti-
lhariam experiências e conhecimentos 
entre si.

Uma vez alcançado desempenho sa-
tisfatório, os alunos do ensino médio 
participantes da iniciativa receberiam 
um certificado pelo trabalho desen-
volvido. Os alunos do ensino superior 
visitariam semestralmente as escolas 
para acompanhar a evolução dos 
processos.

As escolas que participassem do pro-
grama Jovem Doutor receberiam mi-
crocomputadores, que serviriam para 
formar um laboratório de informática 

(benefício para toda a escola), bem 
como ajudariam na  atualização dos 
alunos integrantes do projeto. 

Os recursos tecnológicos para pro-
mover a educação na prevenção 
de doenças estão praticamente so-
lucionados. O primeiro passo já foi 
dado, com o lançamento da série 
de programas audiovisuais Geração 
Saúde,  em 18 de abril de 2006,  pelo 
Ministério da Educação (TV escola da 
Secretaria de Educação a Distância). 
A série utiliza um modelo jovial de 
comunicação e se apóia no uso do 
Homem Virtual para explicar as ca-
racterísticas das doenças.

A Disciplina de Telemedicina da FMUSP 
implantará as duas primeiras experiên-
cias do Projeto Jovem Doutor em 
janeiro de 2007, nas cidades de Tatuí 
e Ituverava (esta última formada em 
grande parte por tabalhadores de cana-
viais), ambas no estado de São Paulo. 
Estes casos servirão de modelo para a 
implementação do Projeto Jovem Dou-
tor em outras regiões do país.
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Telemedicina e Telessaúde e uso da Teleducação para 
Recertificação Profissional, promovida pela Disciplina de 
Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. 

Com a finalidade de fortalecer as parcerias, a nova 
diretoria do CBTms está implementando várias estraté-
gias, visando participar de trabalhos em conjunto com o 
Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Minis-
tério de Ciência e Tecnologia, o Conselho Federal de 
Medicina e demais conselhos profissionais. Além disso, 
vai promover eventos científicos, estimular o surgimento 
de novos núcleos de Telemedicina e Telessaúde e auxiliar 
na criação de uma publicação nacional nesta área.

Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde

Nova diretoria prioriza a ampliação e 
consolidação da Telemedicina no país

O Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde 
(CBTms) iniciou, em outubro de 2006, uma nova 

gestão para o próximo triênio. Com o objetivo de firmar a 
Telemedicina e Telessaúde no país, a entidade vai incentivar 
projetos acadêmicos, assistenciais e educacionais. Também 
vai apoiar iniciativas sociais que utilizem a tecnologia para 
melhorar a qualidade de vida da população, realizadas 
por meio de parcerias com os diversos centros de Teleme-
dicina do país, universidades, órgãos governamentais e a 
iniciativa privada.

Para aumentar a representatividade do CBTms, estimulando 
cooperações científicas e acadêmicas, serão criados o 
Conselho de Notáveis (composto por sete personalidades 
de destaque nacional nas áreas de saúde e educação) e 
o Conselho Consultivo (formado por 15 conselheiros de 
diversas áreas para apoio à diretoria executiva), bem como 
haverá o credenciamento de serviços de Telemedicina. 

“O CBTms precisa fortalecer o seu papel, promovendo 
a integração entre instituições para formar uma rede 
de Telemedicina  sustentável”, declara o Prof. Dr. Chao 
Lung Wen, atual presidente da entidade. “O conselho 
vai atuar nas áreas de saúde pública (em conjunto com 
os órgãos governamentais) e pesquisa (para incentivar 
a criação da Rede Nacional de Teleciência em Saúde). 
Também pretendemos promover parcerias com empresas 
privadas de tecnologia e representar o Brasil no cenário 
internacional”, ressalta.

Fundado em novembro de 2002, o CBTms foi respon-
sável pela organização de dois congressos nacionais e do 
X Congresso Internacional de Telemedicina da Sociedade 
Internacional para Telemedicina e Telessaúde, realizado 
em São Paulo, em 2005.  Para ampliar as atuações em 
Telessaúde, criou os departamentos de Telenfermagem, 
Teleodontologia, Teleaudiologia, Teletecnologia e Tele-
nutrição, além da seção de Jornalismo em Saúde. Em 
2004, o CBTms instituiu a Frente Pró-FUST (Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações),  
organizando debates sobre a aplicação dos recursos do 
fundo em ações de Telemedicina e Telessaúde para o  
resgate social da população. Em Julho de 2006, apoiou 
a I Reunião sobre Reembolso dos Serviços Prestados via 

Congresso internacional organizado pelo CBTms: 
entidade apóia projetos de Telemedicina para 
garantir mais saúde aos brasileiros

Acesse o site www.cbtms.org.br 
e conheça as atividades previstas 
para os próximos anos
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Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde

CBTms apóia debate sobre o reembolso 
dos serviços prestados via Telemedicina 
Evento promovido pela Disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP 
também abordou o uso da teleducação para a atualização profissional

Em julho deste ano, o Conselho Brasileiro de Tele-
medicina e Telessaúde (CBTms) apoiou o debate de 

importantes aspectos relacionados à sustentabilidade da 
Telemedicina no Brasil. Nos dias 14 e 15, foi realizada, na 
Faculdade de Medicina da USP, a I Reunião sobre Reem-
bolso dos Serviços Prestados via Telemedicina e Telessaúde 
e uso da Teleducação para Atualização Profissional. Médi-
cos, gestores dos sistemas público e privado de saúde, 
empresários e representantes do governo e de sociedades 
de especialidades compareceram ao encontro, que foi 
promovido pela Disciplina de Telemedicina da FMUSP. 
Também participaram, por videoconferência, integrantes 
da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universi-
dade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de 
Minas Gerais e da Santa Casa de Porto Alegre.

Apesar do crescimento da assistência e educação médica 
a distância no Brasil, não há regulamentação do paga-
mento dos serviços realizados Na maioria das vezes, 
não existe sequer remuneração. Durante o evento, a 
Disciplina de Telemedicina da FMUSP sugeriu a formação 
de um grupo de trabalho para o estudo dos principais 
fatores relacionados ao tema, visando a elaboração 
de uma proposta para ser encaminhada ao Conselho 
Federal de Medicina, às associações de especialidades 
médicas e ao Ministério da Saúde. 

Educação continuada e 
crescimento da Telemedicina
Também esteve em debate a relevância da teleducação 
para a atualização profissional na área de saúde. “Em 
um país de proporções continentais, como o Brasil, não 
há outra forma de reciclar o conhecimento. Precisamos 
prover as ferramentas educacionais necessárias para que 
o médico possa atualizar-se. E, sem a capilaridade da 
Internet, não há nenhuma possibilidade de chegarmos 
a bom termo nesta tarefa”, garante o Prof. Dr. György 
Miklós Böhm, ex-presidente do CBTms e responsável pela 
criação da Disciplina de Telemedicina da FMUSP.

Outros assuntos relacionados à expansão da Teleme-
dicina foram abordados no encontro, como o uso dos 
recursos do FUST (Fundo para Universalização dos Ser-

viços de Telecomunicações) para estruturação de uma 
rede nacional de Telessaúde. 

Tecnologias e projetos 
Durante o evento, houve a apresentação dos modelos de 
teleducação e teleassistência desenvolvidos pelo Centro 
de Inovação e Pesquisa em Soluções de Telessaúde 
(CIPS- Telemed), da Faculdade de Medicina da USP, como 
o Projeto Homem Virtual e a Sala de Aula do Futuro. 
Os participantes conheceram ainda as tecnologias da 
Intel, Microsoft e Cisco Systems disponíveis para uso 
em Telemedicina. Demonstrações práticas permitiram 
a familiarização com sistemas Wi-Fi, de Voz sobre IP e 
de telefonia XML, que podem ser empregados como 
instrumentos para prover mobilidade, humanização e 
otimização do funcionamento hospitalar.

Entre as ações brasileiras de Telemedicina apresentadas 
na reunião, estão as experiências de melhoria da 
assistência domiciliar via Telehomecare, com recursos 
de webconferência; o Projeto Telemática e Telemedicina 
em Apoio à Atenção Primária à Saúde no Brasil, do 
Ministério da Saúde; o Projeto Estação Digital Médica 
– Estratégia de Implementação e Ampliação da 
Telemedicina no Brasil, coordenado pela Faculdade de 
Medicina da USP; as atividades de Teleodontologia e 
os trabalhos da Comissão Permanente de Telessaúde, 
do Ministério da Saúde.

Evento incluiu demonstração e debate a respeito das tecnologias 
disponíveis para aplicação em Telemedicina
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“As iniciativas brasileiras em Teleme-
dicina e Telessaúde não devem cami-
nhar isoladamente, mas convergir numa 
direção comum para potencializar seus 
benefícios. Estamos preocupados com 
a formação e educação permanente 
dos profissionais de saúde, e há uma 
soma de esforços no governo para o 

desenvolvimento de ações integradas entre os diversos 
ministérios e instituições acadêmicas”
Ana Estela Haddad – Diretora do Departamento de Gestão da 
Educação na Saúde (DEGES) da Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação em Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde

“É fundamental investir na Telemedicina, 
que pode solucionar as crises brasileiras 
na área de saúde, tanto na educação 
quanto na assistência. Caso contrário, 
seremos uma nação ultrapassada. A 
Telemedicina irá ajudar muito na melhoria 
da qualidade da formação acadêmica, 

na difusão da educação continuada aos médicos e na 
fixação dos profissionais de saúde em locais remotos 
do país. Neste contexto, regulamentar o reembolso dos 
serviços prestados com o uso da tecnologia contribuirá 
para a sustentabilidade do sistema”
José Luiz Gomes do Amaral - Presidente da Associação 
Médica Brasileira (AMB)

“É muito importante esta reunião de en-
tidades representativas na área de saúde 
para discutir a Telemedicina. Ela é uma 
ferramenta imprescindível para enfrentar 
os desafios da medicina, como a atualiza-
ção profissional. Quero oferecer a APM  
e suas 84 regionais para interagirmos e 

levarmos a Telemedicina de forma democrática a todos 
os prestadores de serviços médicos”
Jorge Carlos Machado Cury - Presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM) 

“É praticamente impossível ignorar 
a  p resença da Te lemedic ina e 
suas possibilidades em relação ao 
atendimento médico, à transmissão 
de imagens e à educação a distância. 
O CREMESP possui uma comissão 
de informática que está preocupada 

em estudar mudanças na legislação e outros ajustes 
para que as atividades de Telemedicina sejam pagas 
e eventualmente subvencionadas, com o objetivo de 
que elas tenham continuidade. Obviamente, qualquer 
proposta será encaminhada ao Conselho Federal de 

Conheça as opiniões e atividades dos participantes do evento: 
Medicina. Estamos também analisando o uso de 
recursos de Telemedicina em um programa de 
educação continuada voltado para médicos recém-
formados que trabalham em cidades mais distantes e 
não têm acesso às reuniões, congressos, simpósios e 
outras atividades de formação e atualização”
Luiz Alberto Bacheschi – Vice-presidente do Conselho 
Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP)

“Reuniões como essa contribuem 
fornecendo subsídios para as 
discussões da Câmara Técnica 
de Telemedicina do CFM. Nossos 
debates estão focados em duas 
importantes questões: o aspecto ético 
do exercício da Telemedicina, como a 

preservação da identidade do paciente em discussões 
de casos a distância, e o reembolso dos serviços 
médicos prestados por meio da tecnologia” 
Pedro Elias de Souza – Integrante da Câmara Técnica 
de Telemedicina do Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
coordenador do Pólo de Telemedicina da Amazônia (PTA)

“Estamos estruturando um projeto 
de Telemedicina que envolve os 35 
hospitais da ANAHP, com o objetivo 
de integrá-los em uma rede de 
compartilhamento de conhecimentos 
e experiências. Para sua consolidação, 
buscaremos sustentabilidade por 

meio de convênios com universidades do Brasil e 
do exterior”
Pedro Palocci – Vice-presidente da Associação Nacional 
dos Hospitais Privados (ANAHP)

“O objetivo principal da RNP é 
integrar instituições por meio de 
redes físicas de conexão. Atualmente, 
a infra-estrutura oferecida, em nível 
nacional e regional, está estimulando 
as conexões de hospitais universitários 
e acelerando as aplicações da 

tecnologia na saúde. Neste ano, criamos a RUTE, 
com a participação, inicialmente, de 20 instituições 
que já possuem projetos de Telemedicina nas áreas 
de ensino, pesquisa e assistência. Neste contexto de 
expansão e integração, parabenizo este encontro, 
por ser mais uma ação inovadora”
Luiz Ary Messina - Coordenador nacional da Rede 
Universitária de Telemedicina (RUTE), iniciativa da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e do Ministério da 
Ciência e Tecnologia
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Telemedicina e Telessaúde em Expansão

Telemedicina interliga o 
Amazonas para promover 
saúde e educação
Manaus e o isolado município de Parintins 
ganham infra-estrutura tecnológica para 
comunicação a distância entre si e com os 
principais centros de saúde do país

Os meses de setembro e outubro marcaram o co-
meço de um novo cenário para a saúde e educa-

ção do Amazonas. A ampliação do Pólo de Telemedicina 
da Amazônia (PTA) possibilitou a comunicação entre 
municípios isolados geograficamente, a capital Manaus e 
centros médicos do país e do mundo. E abriu portas para 
a melhoria da assistência à população, o aprimoramento 
dos profissionais de saúde e a prevenção de doenças. 
 
Em setembro, a cidade de Parintins, situada em uma ilha 
a cerca de 325 Km de Manaus, ganhou seu primeiro 
núcleo de Telemedicina. No mês de outubro, foi inaugu-
rado em Manaus o Centro de Tecnologia Prof. Dr. György 
Miklós Böhm, na Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA). As duas instalações receberam modernos equi-
pamentos e infra-estrutura de telecomunicação. Ambas 
utilizam sistemas baseados na Internet, desenvolvidos no 
Centro de Inovação e Pesquisa em Soluções de Teles-
saúde (CIPS - Telemed), da Disciplina de Telemedicina 
da Faculdade de Medicina da USP, para discussão de 
casos clínicos, educação médica continuada, ensino de 
estudantes universitários e orientação das comunidades 
sobre saúde e qualidade de vida. Tudo sem necessidade 
de deslocamento físico, condição essencial para a de-
mocratização da saúde na Amazônia, onde o acesso 
à maioria dos municípios somente é possível de barco 
ou avião.  

A expansão do Pólo de Telemedicina da Amazônia ocorreu 
graças ao Projeto Estação Digital Médica – Estratégia de 
Implementação e Ampliação da Telemedicina no Brasil, 
que somou forças com os projetos do Ministério da 
Saúde, Conselho Federal de Medicina e a iniciativa 
privada para consolidar as atividades de teleducação 
interativa e teleassistência na região. Pertencente ao 

programa Institutos do Milênio, do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, o projeto reúne oito instituições, coordenadas 
pela Faculdade de Medicina da USP.  

Mais saúde em Parintins
Localizado no Centro de Saúde Irmão Francisco 
Galianni, o núcleo de Telemedicina de Parintins possui 
computadores, servidores, notebooks, webcams, 
câmeras para uso dermatológico, equipamento de 
videoconferência e softwares para webconferência 
(Microsoft Office Communicator). Os equipamentos foram 
doados pela Intel e pelo Projeto Estação Digital Médica. 
Para que tudo funcionasse, foi necessário melhorar a 
infra-estrutura de telecomunicação da cidade, permitindo 
o acesso à Internet banda 
larga. Com esta finalidade, 
formou-se um consórcio de 
empresas privadas, sob a 
liderança da Intel, que montou 
uma rede sem-fio de longo 
alcance, baseada no sistema 
WiMax, da qual fazem parte 
o centro de saúde, as escolas 
municipais Li la Maia e 
Irmã Cristiny (as quais 
também receberam 

Tradição e Modernidade: 
Parintins, conhecida pelas 

festas folclóricas, entra 
na era digital
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computadores) e o Centro Comunitário Aldair Kemura. 
Para utilização conjunta com a rede WiMax, a Cisco 
Systems doou a estas instituições Access Points, aparelhos 
também empregados para conexão sem-fio à Internet 
de alta velocidade.

Agora, médicos e equipes de saúde da família que tra-
balham em Parintins podem usar a estrutura do núcleo 
de Telemedicina para comunicar-se com especialistas 
de Manaus, São Paulo ou de qualquer outro local do 
Brasil e do mundo. Esses profissionais poderão obter 
uma segunda opinião sobre os casos clínicos de seus 
pacientes, o que antes era inviável, a não ser por meio 
de longas viagens.   “Este apoio é fundamental, pois tira 
do isolamento os médicos e a população de Parintins”, 
afirma o Prof. Dr. Cleinaldo Costa, coordenador do 
Pólo de Telemedicina da Amazônia. 
“Além de agilizar o diagnóstico e 
tratamento de doenças, a Teleme-
dicina garante ao profissional de 
saúde segurança e aperfeiçoamento 
durante seu trabalho, uma vez que 
ele também aprende com a orien-
tação do especialista”, completa 
o Prof. Dr. Pedro Elias de Souza, 
também coordenador do Pólo de 
Telemedicina da Amazônia. 
 
No caso de vítimas de acidentes, 
a comunicação com um especia-
lista via Telemedicina pode fazer a 
diferença entre a vida e a morte. 
O profissional de saúde que está 
ao lado do paciente consegue receber auxílio de um 
traumatologista que encontra-se fisicamente distante de 
Parintins. Desta forma, é possível evitar procedimentos 
equivocados em situações emergenciais. E até mesmo 
diminuir o número de remoções de pacientes para os 
hospitais de Manaus, gerando economia para o sistema 
de saúde e bem-estar para o paciente. 

Apoio ao trabalho dos universitários
A Telemedicina beneficiará Parintins de várias outras 
formas. Por exemplo, ao fornecer novos recursos aos 
estudantes de Medicina, Enfermagem e Odontologia que 
visitarão a cidade em 2007 para as atividades do internato 
rural. O tradicional estágio das escolas brasileiras de Me-
dicina visa colocar os alunos em contato com a realidade 
de moradores de locais carentes e afastados dos centros 
urbanos. Esta importante experiência será mais completa 

com a tecnologia disponibilizada, permitindo aos estu-
dantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) um melhor 
desenvolvimento de suas habilidades. As populações 
atendidas também irão ganhar, uma vez que as ações 
sociais realizadas pelos alunos poderão ter continuidade 

após eles deixarem a região.

Ao prestar assistência aos moradores 
de Parintins, os alunos do internato 
rural usarão a Telemedicina para 
receberem orientações de seus pro-
fessores e de outros especialistas, 
diretamente de Manaus. Além disso, 
terão a oportunidade de trabalhar na 
prevenção de doenças, juntamente 
com profissionais de saúde da família. 
O primeiro foco será o controle da 
Hanseníase, conhecida popularmente 
como lepra. O Brasil está em segundo 
lugar no mundo em número de casos 
da doença, e o Amazonas é um dos 
estados onde há maior incidência. 

Para a educação da população a respeito deste e de 
outros problemas de saúde, serão utilizadas estratégias 
educacionais desenvolvidas pela Disciplina de Telemedi-
cina da FMUSP. Entre elas, o Projeto Homem Virtual (www.
projetohomemvirtual.org.br) e programas audiovisuais, 
produzidos no formato de reportagens ou séries de TV, 
com linguagem adequada a cada público-alvo (alunos 
do ensino fundamental, adolescentes, agentes voluntários 
de saúde, etc). Utilizadas em conjunto, estas ferramen-
tas têm o objetivo de explicar o que acontece no corpo 
humano, motivar a aquisição de hábitos mais saudáveis 
e despertar o interesse na busca e multiplicação de in-
formações sobre qualidade de vida e bem-estar. O tema 
Hanseníase já está disponível nestes dois recursos.  

Quando retornarem a Manaus, os universitários poderão 
interagir com os profissionais de saúde de Parintins e com 

Infra-estrutura permite que as 
imagens dos pacientes sejam 
transmitidas ao vivo para avaliação 
de especialistas de Manaus ou de 
qualquer parte do mundo

Centro de Saúde 
que abriga o Núcleo 

de Telemedicina de 
Parintins, com antena 

para conexão à Internet 
banda larga
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Centro de Tecnologia 
da UEA vai garantir aos 
habitantes da Amazônia 
maior segurança no 
diagnóstico e tratamento 
das doenças

Telemedicina e Telessaúde  em Expansão

representantes das comunidades atendidas na cidade. 
Para tanto, usarão a videoconferência, a webconferência 
e os sistemas Cyberambulatório e Cybertutor. Todos 
estes instrumentos utilizam a Internet, que hoje pode 
ser acessada no centro de saúde, nas duas escolas 
municipais e no centro comunitário.  “Somadas, as ações 
do internato rural resultarão em uma cadeia produtiva 
de saúde. Ou seja, um encadeamento de trabalhos que 
gera a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento 
correto e a reabilitação física, além da educação em 
saúde e inclusão digital”, explica o Prof. Dr. Chao Lung 
Wen, chefe da Disciplina de Telemedicina da FMUSP. 

De Manaus para o interior do 
Amazonas... e para o mundo também!
Todas estas mudanças positivas para a saúde de 
Parintins somente são viáveis porque estão agregadas 
ao crescimento da Telemedicina em Manaus. As novas 
instalações da Universidade do Estado do Amazonas 
possibilitam as atividades de teleducação e teleassistência 
na ilha, e também ajudarão a viabilizar a comunicação 
com todos os outros 60 municípios amazonenses. 

O Centro de Tecnologia Prof. Dr. György Miklós Böhm, 
localizado na Escola Superior de Ciências da Saúde 
da UEA, foi inaugurado no dia 30 de outubro. A sua 
infra-estrutura abrange quatro salas e dois auditórios, 
com redes de Internet banda larga, sistemas wireless e 
softwares para webconferência. Os modernos equipa-
mentos (servidores, computadores, notebooks, aparelho 

para videoconferência, access points) foram doados 
pelo projeto Estação Digital Médica, pela Intel e pela 
Cisco Systems. 
Este centro permitirá o avanço dos trabalhos desenvolvi-
dos desde 2005 pelo Pólo de Telemedicina da Amazônia, 
que é coordenado pela UEA, com o apoio da Disciplina 
de Telemedicina da FMUSP. Entre eles, o aprimoramento 
dos médicos e profissionais de saúde de Manaus e do 
interior do Amazonas, por meio de discussões de casos 
clínicos, demonstrações cirúrgicas e cursos de educação 
continuada. Agora, todos estes debates e aulas realizados 
por videoconferência, que envolvem renomadas institui-
ções, podem ser transmitidos ao vivo pela Internet para 
regiões da Amazônia que tenham um microcomputador 
e conexão banda larga. Os eventos também são grava-
dos, integrando um repositório de material educacional 
acessível via Internet.

“Ao mesmo tempo que iniciamos a união dos profissionais 
de saúde de todo o Amazonas, permitindo sua 
atualização e troca de experiências sem os inconvenientes 
do deslocamento físico, podemos transmitir a nossa 
excelência aos outros países”, comemora o Prof. Dr. 
György Miklós Böhm, titular da Faculdade de Medicina 
da USP e homenageado com o nome do centro de 
tecnologia da UEA, por suas valiosas contribuições ao 
fomento da teleducação e teleassistência no país. “Os 
médicos de Manaus têm importante conhecimento em 
doenças tropicais, que agora pode ser transmitido aos 
centros hospitalares e de pesquisa do mundo por meio 
da Telemedicina”, explica o professor, que inaugurou os 
debates internacionais do novo centro com uma aula 
sobre Telemedicina transmitida por videoconferência 
para o México, durante o II Foro Nacional de Tecnologías 
en Salud e V Congreso Mexicano e-Salud.
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Em setembro, a Disciplina de Telemedicina 
da Faculdade de Medicina da USP ofereceu 
treinamentos teóricos e práticos aos profissio-
nais de saúde, técnicos e estudantes da UEA, 
UFAM e da Secretaria de Saúde de Parintins. 
O objetivo foi capacitá-los no uso dos sistemas 
educacionais e assistenciais desenvolvidos pelo 
Centro de Inovação e Pesquisa de Soluções de 
Telessaúde da FMUSP e adotados pelo Pólo de 
Telemedicina da Amazônia. 

No dia 14, os alunos da UEA e UFAM, que 
irão fazer um estágio com comunidades ca-
rentes em Parintins, conheceram suas futuras 
ferramentas de trabalho: o Cyberambulatório e 
o Cybertutor. Baseados na Internet, os sistemas 
são empregados, respectivamente, para o envio 
de casos clínicos a médicos especialistas e para 
atividades de educação continuada em saúde. 
Os estudantes de Manaus foram orientados 

presencialmente e por videoconferência pelos 
técnicos da Faculdade de Medicina da USP.  

 No dia 16, professores e técnicos das duas uni-
versidades amazonenses, bem como integrantes 
da Secretaria de Saúde de Parintins, participaram 
da segunda edição do Curso de Formação em 
Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. 
Durante as aulas, os profissionais aprenderam 
sobre videoconferência, sistemas wireless, Sala 
de Aula do Futuro, objetos de aprendizagem e 
webconferência, entre outros temas.  

Profissionais e estudantes 
passam por treinamento 
em Manaus 

Tecnologia para a educação e a 
pesquisa em saúde 
O centro de tecnologia da UEA é a segunda instituição 
universitária do país a usar a Sala de Aula do Futuro 
para o aprendizado dos estudantes da área de saúde. 
Desenvolvida e já empregada pela Disciplina de Tele-
medicina da FMUSP, esta solução tecnológica integra o 
software Conference XP, da Microsoft, ao sistema sem-
fio. Com ela, os professores da Universidade do Estado 
do Amazonas terão a possibilidade de usar Tablets PCs 
(notebooks em forma de prancheta) para dar aula, 
com total mobilidade, sem necessidade de cabos para 
uso da Internet. As aulas poderão ser assistidas por 
alunos a distância, por meio de transmissão online e 
comunicação por chat. Os alunos presenciais usarão 
os computadores do laboratório de informática da uni-
versidade. Cada computador conectado receberá em 
tempo real vídeos, apresentações, imagens do Homem 
Virtual e documentos mostrados durante a aula, com a 
possibilidade de compartilhamento de anotações com 

o professor.  Além dessas facilidades, todo o conteúdo 
será gravado e disponibilizado para consulta off-line 
pela Internet, à semelhança do que acontece com os 
cursos para atualização dos profissionais de saúde.  

Para estimular a educação e o aprimoramento científico 
no Pólo de Telemedicina da Amazônia, a Microsoft ofe-
receu, durante a inauguração do Centro de Tecnologia 
Prof. Dr. György Miklós Böhm, o fornecimento gratuito de 
softwares de desenvolvimento para a UEA e a UFAM, bem 
como para os alunos e professores das duas instituições. 
São sistemas operacionais Windows, bancos de dados e 
ferramentas de desenvolvimento, disponíveis por meio do 
Programa Aliança Acadêmica (MSDN Academic Alliance), 
do qual a Faculdade de Medicina da USP faz parte há 
dois anos. “Nossa proposta é promover a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade brasileira através do 
uso da tecnologia pelos universitários e pesquisadores”, 
afirma Rogério Panigassi, gerente de Novas Tecnologias 
da Microsoft Brasil.
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Perfil

Uma história de vida
Titular do Departamento de Patologia da FMUSP por três décadas, 
o Prof. Dr. György Miklós Böhm, foi responsável pela criação do 
Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental, da 
Disciplina de Informática Médica e da Disciplina de Telemedicina 

O Prof. György Böhm fez política estudantil e ocupou 
mais de 30 cargos desde a subsecretaria cultural do 
Centro Acadêmico até a presidência da União Nacional 
de Estudantes de Medicina, no Rio de Janeiro, então 
capital do Brasil. Formou-se médico e doutor em 
Medicina em 1961.

Em 1962, tornou-se docente do Departamento de Pa-
tologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão 
Preto. “Escolhi Patologia porque a especialidade ocupava 
uma posição estratégica entre a medicina aplicada e a 
básica, deixando abertas diversas estradas”, explica o 
Prof. Böhm. 

Naquela época, Ribeirão Preto era um ambiente ímpar 
de investigação científica e intelectual no Brasil e foi lá 
que realizou o sonho de ser professor universitário. Dois 
anos após iniciar sua carreira acadêmica, o Prof. Böhm 
optou pela Patologia Experimental, decisão selada pelo 
estágio pós-doutoral, em 1964 e 1965, na Inglaterra.

Viajou pelo Brasil e exterior e, no início de sua carreira 
profissional, estudou a epidemia de febre hemorrágica 
de Machupo, na Amazônia, e as endomiocardiopatias 
que afligiam a etnia negra em boa parte da áfrica. Ao 
voltar da Inglaterra, com uma linha de pesquisa definida, 
ele montou seu laboratório centrado no estudo das alte-
rações vasculares no processo inflamatório, sobretudo do 
pulmão. De 1966 a 1977, dedicou-se exclusivamente à 
docência e à ciência.

Tomou posse como Professor Titular do Departamento de 
Patologia da Faculdade de Medicina da USP em 26 de 
setembro de 1977. “Vim para esta Casa para fortalecer 
a pesquisa científica básica e penso ter cumprido minha 
missão”, avalia.

No dia 1º de dezembro, o Teatro da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo foi palco 

da cerimônia que marcou a aposentadoria do Prof. Dr. 
György Miklós Böhm. Titular do Departamento de Patolo-
gia da FMUSP por quase 30 anos, o Prof. Böhm também 
é responsável pela Disciplina de Telemedicina (DTM), 
cargo que passa a ser exercido pelo Prof. Dr. Chao Lung 
Wen, até agora coordenador-geral da DTM.

Nascido em Budapeste, o Prof. György Böhm teve for-
mação primária na Hungria e por causa da Segunda 
Guerra Mundial seguiu para a Dinamarca, em 1944. 
Nas escolas dinamarquesas, encontrou apoio e uma 
pedagogia que lhe permitiu descobrir e desenvolver 

seus dons. “Além de salvar-me a vida, a 
Dinamarca deu-me um tesouro sem 

preço, a dádiva de aprender”, 
ressalta o Prof. Böhm.

O sonho de viver no Brasil 
tornou-se realidade em 
1947, quando emigrou 
com a família para Porto 

Alegre e permaneceu na 
cidade durante 14 anos. Entrou 
na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. “Ingressei na 
medicina em busca de um 
ambiente próprio para a vida 
intelectual que me permitisse 
absorver o saber e a ciên-
cia”, afirma.
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A primeira tarefa foi constituir o Laboratório de 
Poluição Atmosférica Experimental, que hoje possui 
prestígio nacional e internacional, com a atuação de 
pesquisadores conceituados. Na ocasião, coube também 
a ele planejar e executar a construção de um novo Serviço 
de Verificação de óbitos da Capital. 

Do Laboratório de Poluição nasceu a Disciplina de In-
formática Médica, em 1987. “A noção de que a FMUSP 
estava escrevendo um capítulo na história me era muito 
evidente”, destaca. Dez anos após a aula inaugural da 
Disciplina de Informática Médica, propôs a criação da 
Disciplina de Telemedicina.

Neste intervalo, estruturou a Fundação Faculdade de 
Medicina (FFM) que lhe representou uma vida à parte, 
separada da academia. Depois de 10 anos à frente da 
FFM, deixou uma instituição de apoio com mais de 8.700 
funcionários. “Foi uma aventura fascinante em que vivi 
o papel de um executivo. Pretendo escrever sobre esta 
experiência e sobre outros temas relacionados a FMUSP 
durante minha aposentadoria”, relata o Prof. Böhm.

Na ocasião do surgimento da Disciplina de Informática 
Médica, o Prof. Böhm notou o talento de um jovem, 
chamado Chao Lung Wen, na seção de Informática da 
diretoria da FMUSP e, deste então, estabeleceu-se um 
pacto de confiança entre eles. “O Prof. Chao aceitou meu 
convite para ser Diretor Técnico da FFM e sua atuação 
foi essencial para a estruturação da entidade”.

Budapeste, capital da Hungria e 
cidade natal do Professor Böhm

O Prof. Chao ocupou o cargo até 1992 e, novamente, 
foi procurado pelo Prof. Böhm para coordenar a Disci-
plina de Telemedicina da FMUSP, onde atua desde 1997. 
“Minha função foi fornecer condições para que o Prof. 
Chao pudesse desenvolver suas idéias e projetos, que 
cresceram exponencialmente a partir de 2002. Agora por 
ocasião da minha aposentadoria, ele será o responsável 
pela disciplina”, afirma o professor.
 
“Meus triunfos são as pessoas que de alguma forma 
ajudei na profissão, na carreira científica ou em suas 
dúvidas existenciais. Quero continuar colaborando com 
meus colegas da Faculdade de Medicina da USP no que 
eles precisarem. Ainda tenho projetos e compromissos 
em andamento e vou concluí-los, mas levo comigo a 
preocupação de fortalecer as Ciências Básicas da Me-
dicina nesta escola. Há de se fazer uma política neste 
sentido”, alerta o Prof. Böhm.

Apaixonado por música, animais e pela cultura de outros 
povos, o Prof. Böhm tem planos fora da vida acadêmica 
que prefere não revelar. “Um velho tem que ter seus 
segredos”, afirma o Prof. Böhm. “O importante na vida é 
fazer o que dá prazer e não adiar sonhos. O tempo passa 
muito rápido e é preciso olhar para trás e não encontrar 
um vazio. Sou abençoado por ter feito aquilo que gosto 
e, por isso, eu digo que, na verdade, eu nunca trabalhei. 
Este é o fato”, conclui o Prof. György Böhm. 

O mergulho é um dos “hobbies” do professor
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Educação e Pesquisa

Telemedicina – visão sob o foco de uma disciplina
Cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária; formação 
multiprofissional; laboratório de investigação e linhas de pesquisas específicas são 
algumas características que diferenciam uma disciplina de um serviço de Telemedicina

Quando o assunto é Telemedicina, o Brasil possui lugar 
de destaque na América Latina, com trabalhos com-

petitivos em relação a países da Europa e da América do 
Norte. Esta posição foi conquistada graças ao trabalho de 
diversas instituições brasileiras, que investem no crescimento 
da teleducação, teleassistência e pesquisa multicêntrica, com 
o objetivo de melhorar as condições de vida da população. 
Nesta matéria, são abordadas as atividades da Disciplina de 
Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (DTM - FMUSP), criada em 1997 pelo professor 
titular do Departamento de Patologia, György Miklós Böhm. 
Primeira disciplina de Telemedicina estruturada no Brasil, a 
DTM exerce atividades acadêmicas na área, além de realizar 
importantes ações na esfera social. 
Para continuar a expansão da Telemedicina e, conseqüente-

mente, impulsionar o desenvolvimento do país, é necessário 
que existam novas disciplinas em outras faculdades brasilei-
ras, que trabalhem de forma conjunta. A DTM apóia as insti-
tuições de ensino interessadas, transmitindo sua experiência 
por meio de cursos de capacitação e da formação de parce-
rias institucionais.  “A Telemedicina não pode ser vista apenas 
como uma atividade de apoio tecnológico às demais áreas 
médicas ou serviços de saúde”, orienta o Prof. Dr. Chao Lung 
Wen, chefe da DTM-FMUSP. “Ela envolve linhas de pesquisa 
próprias, abrangendo o uso da tecnologia para o desen-
volvimento de estratégias educacionais e de logísticas que 
otimizem os sistemas de saúde. Por meio da Telemedicina, 
podem ser criadas redes de vigilância epidemiológica para 
o monitoramento de doenças e para promover pesquisas 
em cooperação entre instituições separadas geograficamente 

Faculdade de Medicina da USP: Telemedicina alia 
informática e telecomunicações para levar a saúde até as 
comunidades mais isoladas do país
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(por exemplo, para estudos clínicos multicêntricos). Na área 
assistencial, a Telemedicina torna viável o conceito de cadeia 
produtiva de saúde, o qual envolve um trabalho global, desde 
a prevenção de doenças até a facilitação da reintegração social 

das pessoas que possuem 
seqüelas”, completa.

Com o intuito de ajudar na 
compreensão do papel de uma 
disciplina de Telemedicina e de 
sua relevância no cenário na-
cional, esta matéria resume as 
ações da DTM da Faculdade 
de Medicina da USP. Mais in-
formações sobre os trabalhos 
realizados e em andamento 
podem ser obtidas no site www.
estacaodigitalmedica.com.br. 

Produção 
acadêmica 
Desde o iníc io de suas 
atividades, a DTM já formou 
quatro doutores e três mestres, 
além do primeiro l ivre-
docente em Telemedicina 
do país, em 2003. Hoje, 
possui nove pós-graduandos 
em nível de doutoramento, 
os quais atuam nas áreas 

de Oftalmologia, Dermatologia, Cardiologia, Pediatria, 
Pneumologia, Microbiologia, Odontologia e Economia, e um 
pós-graduando em nível de mestrado na área de Educação 
Física. As linhas de pesquisa incluem o uso sustentável da 
tecnologia para promoção da saúde, com enfoque nos ramos 
de atuação de cada profissional.

Além das teses defendidas e em andamento, a produção da 
Disciplina de Telemedicina engloba artigos em revistas cientí-
ficas nacionais e internacionais, capítulos de livros e trabalhos 
apresentados e premiados em congressos. Estas ações de 
ensino e pesquisa são reconhecidas internacionalmente. Em 
2002 e 2003, trabalhos dos professores e pós-graduandos 
da DTM foram premiados pela Royal Society of Medicine, de 
Londres, durante o Telemedicine & eHealth Fórum. Em 2005, a 

disciplina esteve entre as cinco instituições de Telemedicina 
finalistas do Prêmio do Presidente da American Telemedicine 
Association.

Atividades de ensino 
Desde 1998, a Disciplina de Telemedicina da FMUSP dispõe 
de cursos de graduação e pós-graduação. Em 2005, formou 
a primeira Liga de Telemedicina do país. Atualmente, oferece 
cursos de capacitação e está estruturando estágios, cursos 
de extensão universitária e de pós-doutorado. As atividades 
de ensino têm sido voltadas, até o momento, para médicos, 
residentes, estudantes universitários, profissionais de saúde 
e de outras áreas, como Informática, Educação, Direito, 
Administração e Comunicação. 

Curso de graduação: em 2006, foi oferecido como opta-
tivo, com carga de 60 horas, disponível para os estudantes 
de Medicina, Fisioterapia e Enfermagem da USP. Abordou 
os aspectos fundamentais da Telemedicina, com ênfase nas 
aulas práticas (treinamento no uso de recursos tecnológicos 
como instrumentos de educação, assistência e prevenção 
de doenças). Durante o curso, os alunos foram habilitados 
a: planejar e inserir aulas na Internet (uso do Cybertutor, 
sistema de Teleducação Interativa da DTM); criar bancos 
de dados de casos clínicos na Internet, integrando-os com 
temas relacionados para prover aprendizado baseado em 
problemas (uso do Cyberambulatório, sistema de segunda 
opinião formativa a distância da DTM); utilizar a videocon-
ferência como forma de interação a distância para educa-
ção e assistência; empregar computadores portáteis e o 
sistema sem-fio para teleducação e teleassistência móveis; 
conhecer os fundamentos das imagens didáticas feitas por 
meio de computação gráfica 3D; utilizar a 
Telemedicina em internatos rurais ou 
no Estágio Universitário Multi-
profissional; aplicar a Teleme-
dicina em outras disciplinas 
de graduação e demais áreas 
educacionais.  
  
Curso de pós-graduação: 
em 2006, foi oferecido para 
alunos de mestrado e douto-
rado credenciados pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), com 
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carga de 120 horas. Proporcionou aos pós-graduandos 
treinamento na utilização da tecnologia em atividades de 
educação, assistência e pesquisa. O objetivo foi atender 
as novas exigências da medicina, com o vertiginoso uso 
de recursos de informática, telecomunicação e com-
putação gráfica. Dentre os temas abordados pelo curso, 
estão: Telemedicina: princípios e tecnologias; Internet e 
medicina; segurança das informações eletrônicas; me-
dicina baseada em evidências e teleassistência; gestão e 
ética das informações médicas; iconografias dinâmicas 
educacionais; uso de lista de discussão para organização 
de debates na Internet; emprego de máquinas fotográ-
ficas e filmadoras digitais para documentação clínica; 
interconsulta por meio da Internet; uso adequado e 
comportamento durante videoconferências; estruturação 
de cursos interativos na Internet; pesquisa de literatura 
científica na Internet. 

Liga de Telemedicina: trata-se de um grupo de univer-
sitários, supervisionado pela Disciplina de Telemedicina 
da FMUSP, que estuda, desenvolve pesquisas e pratica 
a educação e assistência a distância. Reúne atualmente 
alunos de Medicina, Fisioterapia e Enfermagem da USP. 
Entre seus diferenciais, está a possibilidade de participa-
ção de estudantes de tecnologia, educação, arquitetura, 
engenharia, comunicação e outras áreas que possam 
contribuir para a promoção da saúde e inclusão social. 
Além de envolver várias profissões, a Liga de Teleme-
dicina realiza trabalhos multicêntricos, ou seja, atua 
conjuntamente com estudantes de outras universidades 
e instituições médicas.  

Curso de Telemedicina para estagiários em doenças 
sexualmente transmissíveis: desde 2003, a Disciplina 
de Telemedicina da FMUSP capacita os residentes que 

participam de estágio em DST no Centro de Saúde 
Escola Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde 
Pública da USP. Até dezembro de 2006, formaram-se 160 
residentes, das áreas de Ginecologia, Clínica Médica, 
Urologia, Proctologia, Infectologia, Neonatologia e 
Dermatologia, provenientes de instituições de saúde de 
diversas regiões brasileiras. 
O curso proporciona familiaridade com as tecnologias 
usadas para teleassistência, teleducação, pesquisa 
e documentação científica, como videoconferência, 
Internet e fotografia digital. As aulas incluem o manuseio 
dos equipamentos e soluções tecnológicas da DTM, 
orientações quanto ao uso da comunicação adequada a 
cada ferramenta e outros aspectos práticos e teóricos (leia 
matéria na página 33).  A iniciativa oferece formação em 
telecomunicações interativas muito antes desta tornar-se 
obrigatória no currículo de ensino médico da Inglaterra, 
o que aconteceu em 2005.   

Curso de Formação em Telemedicina: criado pela 
DTM-FMUSP para incentivar a formação de novos 
núcleos de Telemedicina no país, este curso capacita 
os participantes em requisitos essenciais para a 
implementação de tais estruturas. Outro objetivo é 
proporcionar a troca de experiências em Telemedicina 
e Telessaúde, integrando as instituições que já atuam na 
área. Durante o ano de 2006, foram realizados quatro 
cursos, com alunos presenciais e a distância, em São 
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Manaus. 
O curso está em fase de estruturação para fazer parte 
das atividades de extensão universitária.  

Projetos e linhas de pesquisa
Teleducação Interativa: para aumentar a eficiência 
educacional, a DTM está aprimorando este modelo 
apoiado em tecnologia, em substituição à clássica Edu-
cação a Distância. Nele, são estruturadas camadas 
de estratégias e recursos tecnológicos, integrados de 
forma a potencializar o desenvolvimento dos aspectos 
cognitivos e comportamentais dos alunos, sem perder a 
humanização e o respeito ao paciente. A Teleducação 
Interativa reúne diversas tecnologias: videoconferência 
(para interações em tempo real), sistemas baseados em 
Internet (Cybertutor, Sala de Aula do Futuro, Tutor Online, 
webconferência) e objetos de aprendizagem (projeto 
Homem Virtual e vídeos demonstrativos de procedimentos 
clínicos e cirúrgicos). 

Projeto Homem Virtual: é uma moderna forma de 
representar o corpo humano e seus processos fisiológicos 
e patológicos. Trata-se de um modo eficiente de comuni-

Curso de Formação em Telemedicina: abordagem 
prática para a criação de novos núcleos no país
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cação, que usa a computação gráfica tridimensional para 
transmitir os conhecimentos científicos. Cada módulo 
do Projeto Homem Virtual pode ser utilizado de diversas 
maneiras e em diferentes contextos, para fins instrucio-
nais. Por este motivo, é denominado também de objeto 
de aprendizagem. As suas principais características são: 
conteúdo dinâmico, simplicidade na representação do 
organismo e compactação de conhecimento (capacidade 
de transmitir em pouco tempo e de forma precisa uma 
grande carga de informação).
A versatilidade do Homem Virtual permite a reprodução das 
estruturas moleculares, microscópicas e macroscópicas, 
com fidelidade em relação à morfologia, texturas e 
movimentos. O primeiro título foi criado em 2002 e, 
atualmente, existem mais de 90 temas. O Homem 
Virtual foi e continua a ser empregado em trabalhos de 
prestação de serviço à população, com o objetivo de 
educar e prevenir doenças. Entre eles, a série Geração 
Saúde (desenvolvida pela TV Escola, da Secretaria de 
Educação a Distância do Ministério da Educação, em 
parceria com a Disciplina de Telemedicina da FMUSP; 
e exibida desde abril de 2006 para alunos de quase 40 
mil escolas públicas do país). 

Projeto Estação Digital Médica – Estratégia de 
Implementação e Ampliação da Telemedicina no 
Brasil: integrante do Programa Institutos do Milênio, do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, este projeto reúne 
oito instituições de ensino e assistência médica, coor-
denadas pela Faculdade de Medicina da USP. Entre as 
atividades desenvolvidas, estão a formatação de cursos 
de educação médica continuada, o treinamento de pro-
fissionais de saúde e sua comunicação a distância com 

médicos especialistas para a solução de casos complexos 
(segunda opinião formativa), a educação da população 
em geral e o envolvimento de estudantes universitários 
na busca de soluções para os problemas do país. 

Projeto Telemática e Telemedicina em Apoio à 
Atenção Primária à Saúde no Brasil: coordenado 
pelo Ministério da Saúde (Departamento de Gestão 
da Educação na Saúde – DEGES - da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde - SGTES), 
tem a participação da Faculdade 
de Medicina da USP, Universi-
dade Federal de Minas Gerais, 
Bireme – Biblioteca Virtual em 
Saúde da Organização Pan-
Americana de Saúde, Uni-
versidade do Estado do 
Amazonas, Universidade 
Federal do Amazonas, 
Universidade Federal 
do Ceará, Universidade 
Estadual do Rio de Ja-
neiro, Universidade 
Federal de Santa 
Catarina, Univer-
sidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 
Universidade Fe-
deral de Goiás 
e Universida-
de Federal de 
Pernambuco. 
O ob je t i vo 
do  p ro je to 
é melhorar o 
atendimento do Sistema 
único de Saúde (SUS) 
em casos de atenção 
primária (prevenção e 
tratamento de doenças 
de maior freqüência na 
população brasileira, sem 
grande complexidade). 
Com esta finalidade, será 
empregada a Teleducação 
Interativa para aprimorar 
os conhecimentos das 
equipes do Programa 
de Saúde da Família 
(PSF). 

Modelo de Teleducação Interativa – Chao Lung Wen, 2004
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Projeto de Certificação de Competências Profissio-
nais: a Disciplina de Telemedicina da FMUSP coordena 
o uso de recursos e soluções tecnológicas para avaliação 
(Prova B) dos alunos do PROFAE - projeto do Ministério 
da Saúde para profissionalização dos trabalhadores na 
área de Enfermagem. As atividades envolvem a certifi-
cação dos conhecimentos e habilidades, bem como da 
capacidade de observação e decisão de cada aluno. 
Englobam provas online e vídeos de simulação de pro-
cedimentos, os quais utilizam o projeto Homem Virtual. 

Laboratório de Investigação Médica em 
Telemedicina – LIM 34 do HCFMUSP 
A Disciplina de Telemedicina da FMUSP também tem 
um laboratório dedicado a pesquisar e a desenvolver 
soluções para o ensino da saúde, analisando as po-
tencialidades das tecnologias disponíveis. Com estas 
finalidades, criou o Centro de Inovação e Pesquisa em 
Soluções de Telessaúde (CIPS-Telemed), que desenvolveu 
sistemas, modelos e objetos de aprendizagem baseados 
em tecnologia. Os principais são:  

Cybertutor: é um sistema baseado na Internet que acom-
panha de forma interativa o aprendizado dos alunos. 
Após fornecer um conjunto de informações, o Cybertu-
tor apresenta perguntas. Se as respostas forem corretas, 
o sistema permite que o aluno passe para o tópico 
seguinte. Caso contrário, leva-o a estudar e a responder 
novamente as questões. O Cybertutor permite ao coor-
denador do curso verificar o progresso de cada aluno 
(quantidade estudada do conteúdo e número de erros e 
acertos). Várias instituições de ensino utilizam o sistema, 
com cursos nas seguintes especialidades: Telemedicina, 
Patologia, Ginecologia, Audiologia, Fisiatria, Dermato-
logia (doenças sexualmente transmissíveis, hanseníase, 
câncer de pele e uso da toxina botulínica), Oftalmologia, 
Microbiologia, Medicina Intensiva, Atenção Primária, 
Odontologia, Educação Física e Enfermagem.  

Cyberambulatório: sistema de teleassistência baseado 
na Internet. Proporciona a segunda opinião especia-
lizada a distância, contribuindo para atendimentos mais 
eficazes à população e para o aprendizado de profis-
sionais de saúde em regiões desprovidas de médicos 
especialistas. Foi utilizado por diversas áreas da me-
dicina e, atualmente, são desenvolvidas atividades em 
Hanseníase, Odontologia e com os alunos da FMUSP 
que integram o Projeto Bandeira Científica.  

Video streaming: transmissão de eventos online pela 
Internet, com interação por meio de chats, e-mail ou VoIP.  

Em 2005 e 2006, a Disciplina de Telemedicina da FMUSP 
transmitiu aulas, cursos e discussões clínicas sobre Uro-
logia, Gastroenterologia, Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Atenção Primária, Medicina Preventiva, Saúde da Família, 
Geriatria, Otorrinolaringologia, Traumatologia, Audiolo-
gia, Medicina Intensiva, Epidemiologia e Psiquiatria.

Videoconferência: desde 2002, com a inauguração 
do Centro de Tecnologia da DTM, as videoconferências 
têm feito parte do dia-a-dia da Faculdade de Medicina 
da USP. É uma forma de proporcionar interação entre 
diversos profissionais e centros de pesquisa e assistência, 
sem a necessidade de deslocamento ou da reserva de 
grandes espaços físicos para reuniões. Com o objetivo 
de viabilizar esta comunicação a distância com qualquer 
região do país ou do mundo, a disciplina criou a Rede 
de Educação e Pesquisa (EPesq), que interliga por fibra 
óptica as unidades do complexo Hospital das Clínicas e 
da Faculdade de Medicina da USP.
 Em 2006, foram realizadas mais de 400 transmissões, 
unindo instituições do Brasil e também do exterior para 
a realização de discussões clínicas, cursos, demonstra-
ções cirúrgicas, reuniões de trabalho, pesquisas e 
treinamentos.

Sala de Aula do Futuro: permite a realização de aulas 
que rompem os limites do espaço físico, pois podem ser 
assistidas pela Internet. Neste caso, os alunos conseguem 
interagir com o professor e visualizar os recursos por ele 
empregados durante a aula. Os alunos também podem 
consultar aulas gravadas. Ao professor, é garantida a 
mobilidade por meio do uso de Tablets PCs e do sistema 
sem fio. 

Projetos para promoção do bem-estar 
social – Cadeia Produtiva de Saúde
Preocupada com o desenvolvimento social do Brasil, a 
DTM-FMUSP está concretizando projetos que usam a 
Telemedicina para ampliar o acesso dos brasileiros à 
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A Telemedicina chegou na Amazônia para aumentar o acesso à saúde, 
dificultado pelas características geográficas da região. Muitas vezes, 
viagens de barco são a única opção de deslocamento

Professores da disciplina foram sócios fundadores e, 
atualmente, são membros da Diretoria (presidente e di-
retor financeiro) do Conselho Brasileiro de Telemedicina 
e Telessaúde (CBTms). Eles promoveram o primeiro 
congresso da entidade, em 2003, e o X Congresso da 
Sociedade Internacional para Telemedicina, em 2005, 
ambos em São Paulo. Em julho de 2006, com apoio 
do CBTms, a Disciplina de Telemedicina organizou a 
I Reunião sobre reembolso dos serviços prestados via 
Telemedicina e Telessaúde e uso da teleducação para 
recertificação profissional (veja pág. 12). Os temas 
discutidos nestes eventos podem ser aprofundados 
por meio da Comunidade Brasileira de Telemedicina 
e Telessaúde – ambiente virtual criado e coordenado 
pela DTM (www.estacaodigitalmedica.com.br), com o 
intuito de tornar constantes a interação, a capacitação 
e o relacionamento institucional.  

O fortalecimento da Telemedicina no Brasil passa pela 
criação de centros de teleducação e teleassistência em 
todo o país. Além de programar a implantação destes 
serviços nos projetos já citados, a Disciplina de Teleme-
dicina da FMUSP criou, em 2004, o Pólo de Telemedicina 
da Amazônia, em conjunto com a Universidade do Estado 
do Amazonas. Hoje, as atividades do pólo abrangem 
cursos de educação médica continuada, trabalhos com 
estudantes de medicina e iniciativas de integração re-
gional entre governo e instituições públicas e privadas 
para promoção de saúde. (leia a página 14).  

Em 2006, a DTM participou ativamente da Comissão 
Permanente de Telessaúde do Ministério da Saúde. Além 
disso, tem um docente como membro do Comitê Execu-
tivo de Telessaúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde – SGTES e do Conselho Assessor 
da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). 

saúde e educação. “A pesquisa e o ensino, fundamentais 
em uma disciplina de Telemedicina, devem embasar 
ou-tros trabalhos igualmente importantes”, ressalta 
o professor Chao. “É preciso usar os conhecimentos 
adquiridos nestas duas atividades acadêmicas para 
criar estratégias nacionais que resultem em prevenção 
e combate às doenças”, completa. 
O empenho da Disciplina de Telemedicina da FMUSP 
em integrar diferentes instituições já possibilitou o início 
de diversos programas assistenciais e educacionais, 
entre eles: 

Projeto Jovem Doutor: consiste no envolvimento de 
estudantes em uma ação de exercício de cidadania, 
iniciação científica, inclusão digital e prevenção de 
doenças, a partir do uso de recursos de Telemedicina e 
Teleducação Interativa. A primeira cidade beneficiada 
será Tatuí, no interior do Estado de São Paulo, no primeiro 
trimestre de 2007. A alma do projeto é a valorização 
dos alunos dos ensinos superior e médio, os quais têm 
potencial para colaborar na melhoria das condições de 
vida das pessoas, multiplicando informações essenciais 
e estimulando a aquisição de hábitos saudáveis. 

Estágio Universitário Multiprofissional: coordenado 
pela DTM-FMUSP, com apoio da Liga de Telemedicina, 
proporciona aos estudantes universitários a oportunidade 
de exercer suas habilidades junto a comunidades carentes 
de diferentes regiões brasileiras. Assim como a liga, o es-
tágio permite a participação de alunos de diversos cursos, 
e não somente de Medicina. Suas tarefas consistem no 
atendimento à população local, na análise da situação 
encontrada e no planejamento e execução de atividades 
que melhorem as condições de vida dos habitantes. A 
Telemedicina permite a continuidade das ações após o 
retorno dos estudantes, bem como a inclusão digital de 
moradores das cidades visitadas. 

Incentivo ao crescimento 
da Telemedicina no Brasil
A DTM-FMUSP possui várias ações voltadas para a con-
solidação da Telemedicina e Telessaúde no país. Entre 
elas, está o incentivo ao debate de assuntos relacionados, 
seja para troca de experiências, seja para a regulamen-
tação da prática da teleducação e teleassistência.

2�
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Título: Impacto da Telemedicina sobre a abordagem 
da dor torácica em rede de saúde pública carente de 
cardiologistas
Pós-graduando (doutorado): Roberto Vieira Botelho
Contatos: telefone: (34) 3224-3000
e-mail: r.botelho@itms.com.br 
Orientador: Prof. Dr. György Miklós Böhm

Título: Teleducação interativa aplicada à 
Odontopediatria
Pós-graduando (mestrado): Cássio José Fornazari 
Alencar
Contatos: (11) 3091-7835 (Fac. de Odont. da USP)
e-mail: cjfa0825@usp.br
Orientadora: Profa. Dra. Ana Estela Haddad

Título: Modelo computacional para geração de alertas 
a partir de notificação de doenças infecciosas de 
transmissão direta
Pós-graduando (doutorado): Wagner zaparoli
Contatos: telefone:(11) 3061-7381
e-mail: zapaw@uol.com.br 
Orientador: Prof. Dr. Raymundo S. de Azevedo Neto

Título: Sistematização do exame microbiológico 
orientado por um software de apoio ao reconhecimento 
de agentes etiológicos e interpretação de teste de 
sensibilidade
Pós-graduando (doutorado): Denise Brugnerotti 
Andreazzi
Contatos: telefone: (11) 3061-7495
e-mail: consultoriamd@uol.com.br
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Título: Aplicação de modelo educacional interativo como 
recurso para orientação e motivação sobre saúde oral 
em idosos
Pós-graduando (doutorado): Érika Sequeira
Contatos: telefone: (11) 3061-7495
e-mail: erikaseq@telemedicina.fm.usp.br
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Título: Gestão dos fatores determinantes da 
sustenta-bilidade de centros de Telemedicina
Pós-graduando (doutorado): Rosângela Simões 
Gundim
Contatos: telefone: (11) 3061-7495 
e-mail: rgundim@uol.com.br
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Projetos de pesquisa em desenvolvimento na Disciplina de 
Telemedicina da FMUSP em nível de pós-graduação

Título: Teleoftalmologia: Telemedicina aplicada ao
diagnóstico de doenças oftalmológicas
Pós-graduando (doutorado): Alexandre Chater Taleb
Contatos: telefone: (11) 3061-7495 
e-mail: taleb@uol.com.br 
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Título: Modelo de iconografia dinâmica como suporte 
de orientação para pessoas portadoras de asma
Pós-graduando (doutorado): Mariana Torres 
Borgiani 
Contatos: telefone: (11) 3061-7495
e-mail: marianaborgiani@hotmail.com
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Título: Modelo de educação a distância em hanseníase 
voltado para rede de detecção de casos e diagnóstico 
Pós-graduando (doutorado): Maurício Pedreira Paixão 
Contatos: telefone: (11) 3061-7495
e-mail: mauricio@telemedicina.fm.usp.br
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Título: Implantação de um programa de incentivo à 
higienização das mãos em uma unidade neonatal 
Pós-graduando (doutorado): Glória Celeste 
Vasconcelos Rosário Fernandes
Contatos: telefone: (11) 3061-7495 
e-mail: gcrfernandes@uol.com.br 
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Título: Protocolo de pesquisa multicêntrica integrada à 
capacitação profissional através da teleducação
Pós-graduando (doutorado): Giceli Rodrigues Chaves 
Rinaldo
Contatos: telefone: (11) 3061-7495 
e-mail: rinaldo6@unisys.com.br 
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Título: Programa de treinamento e qualificação de 
educadores físicos na identificação de sinais precoces 
de doenças osteoarticulares
Pós-graduando (mestrado): Filipe Guimarâes Corrêa
Contatos: telefone: (11) 3061-7495
e-mail: filipe@telemedicina.fm.usp.br
Orientador: Prof. Dr. Chao Lung Wen

Para conhecer os objetivos de cada projeto, acesse 
o site www.estacaodigitalmedica.com.br
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Competição mundial de 
tecnologia mostra o valor 
do estudante brasileiro 
na promoção da saúde
Duas equipes do Brasil foram premiadas no 
Imagine Cup 2006 pelo desenvolvimento de sistemas 
que agilizam o atendimento médico e melhoram a 
qualidade de vida de deficientes visuais

Em 2006, estudantes do mundo inteiro viveram uma 
experiência marcante: tiveram a oportunidade de usar 

seus conhecimentos no desenvolvimento de aplicações 
tecnológicas com o objetivo de melhorar a saúde do 
homem. Eles participaram da quarta edição do Imagine 
Cup, campeonato mundial de tecnologia da informa-
ção, promovido pela Microsoft, que apresentou o tema 
“Imagine um mundo onde a tecnologia nos permite viver 
vidas mais saudáveis”. Um total de 72 equipes – 181 
estudantes de 42 países – foi selecionado para partici-
par das finais do torneio, dividido em seis categorias: 
Design de Software, Algoritmo, TI, Filme de Curta-me-
tragem, Interface Design e Projeto Hoshimi (Batalha de 
Programação). 

No Brasil, 17 mil estudantes aceitaram o desafio e 
inscreveram-se na competição. Destes, seis subiram ao 
pódio após a etapa final, realizada nas cidades de Agra 
e Dheli, na índia, entre os dias 06 e 12 de agosto. “Isso 
mostra o potencial e o empenho dos jovens brasileiros”, 
afirma o Prof. Dr. Chao Lung Wen, chefe da Disciplina 
de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP 
e integrante do corpo de jurados, composto por 18 
especialistas em Tecnologia da Informação de todo 
o mundo.  “As universidades, o governo e a iniciativa 
privada de nosso país devem unir-se para a criação de 
novos eventos e programas que incentivem e apóiem 

estes estudantes”, recomenda o professor, que também 
participou da cerimônia de anúncio dos vencedores da 
final brasileira, como convidado de honra, no contexto 
de saúde.  

Duas equipes brasileiras foram premiadas. Os irmãos 
Roberto e Eduardo Sonnino, do time Virtual Dreams, um 
aluno da USP e o outro do Colégio Objetivo, conquistaram 
o primeiro lugar do mundo na categoria Interface Design, 
com um sistema que facilita a comunicação entre a am-
bulância e o consultório médico. Eles receberam US$ 8 
mil. Já a equipe Trivial Team, composta por Augusto César 
Spinelli, Carlos Eduardo Rodrigues, Ivan Cordeiro Cardim 
e Madson Menezes Costa, todos da Universidade Federal 
de Pernambuco, ficou com o segundo lugar na categoria 
Design de Software, com o projeto Virtual Eye, ou vEye. 
Trata-se de um sistema portátil de auxílio à navegação e 
identificação de objetos para deficientes visuais. Além de 
receber US$ 15 mil, o grupo irá participar do workshop 
Imagine Cup Accelerator, promovido pela British Telecom, 
no início de 2007, na Inglaterra.  

A grande vencedora da competição foi a equipe Team 
Evenctor, da Politécnica de Turin, Itália, formada por 
Giorgio Sardo, Massimo Paternoster, Silvia Perrone e 
Andrea Sossich, na categoria de Design de Software. 
“As equipes desenvolveram projetos inovadores que 
oferecem soluções práticas para problemas reais”, ava-
lia Rogério Panigassi, gerente de Novas Tecnologias da 
Microsoft Brasil. 

Talento brasileiro: estudantes paulistas e 
pernambucanos vencedores do Imagine Cup 2006, 

durante solenidade de premiação 
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Taj Mahal, na cidade de Agra: uma das atrações 
visitadas pelos competidores durante sua estada na 
Índia. Em 2007, a Imagine Cup acontecerá em Seul, na 
Coréia do Sul, com o tema – “Imagine um mundo onde 
a tecnologia permita uma melhor educação para todos” 
Mais informações no site http://www.imaginecup.com



2�

Educação e Pesquisa

Liga de Telemedicina e Telessaúde 
contribui com novas estratégias 
educacionais para a graduação
Estudantes têm formação ampliada com o uso da tecnologia aplicada à Atenção Primária 

A Faculdade de Medicina da USP alia 
tradição e modernidade ao pro-

porcionar aos estudantes da graduação 
a oportunidade de ingressarem na Liga 
de Telemedicina e Telessaúde. Com o 
objetivo de preparar a nova geração 
para o uso da tecnologia na assistência 
e educação em saúde, a liga promove 
um trabalho multiprofissional, que une 
futuros médicos, dentistas, enfermeiros, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre 
outros, a estudantes de engenharia, 
arquitetura, telecomunicações e infor-
mática. 

A Liga de Teleme-
dicina, coordenada 
pelos professores 
da Disciplina de 
Telemedicina da 
FMUSP (Prof. Dr. 
Raymundo Soares 
de Azevedo Neto, 
Prof. Dr. Sergio 
Daré Jr. e Prof. Dr. 
Chao Lung Wen), 
treina os estudantes 
num ambiente de 
aprendizado vin-
culado à prática, pesquisa e desen-
volvimento de soluções em medicina e 
saúde. Proporciona ainda a iniciação 
científica e a formação no uso de 
tecnologias (videoconferência, micro-
computadores móveis, video streaming 
etc), em estratégias de comunicação 
e administração de processos. Além 

A Tecnologia 
humaniza 

a educação 
em saúde, 
garantindo 

maior 
conforto e 

privacidade 
aos pacientes

2�
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disso, realiza atividades com as demais ligas de Tele-
medicina do país, como as das faculdades de medicina 
da Universidade Federal do Ceará, da Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA) e da Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM). Em um futuro próximo haverá 
interação com as ligas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Universidade Federal Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e Faculdade de Odontologia da Bauru 
(FOB-USP). 

É a primeira vez na história da medicina que os estu-
dantes da graduação conseguem complementar sua 
formação conhecendo as diversas realidades do país, 
com enfoque na atenção básica e no apoio às equipes 
de saúde da família, sem a necessidasde de desloca-
mento físico. A Liga de Telemedicina também cons-

cientiza os alunos 
sobre a importância 
do respeito à priva-
cidade do paciente, 
promovendo a hu-
manização através 
do processo da edu-
cação. Permite ainda 
que eles participem 
do Projeto Jovem 
Doutor, programa 
de valorização da 
prevenção por meio 
da Teleducação In-
terativa.

A proposta é de que 
os alunos deixem de 

ser apenas espectadores, envolvidos em aulas teóricas 
e com poucas oportunidades para atuação prática. 
Desta forma, eles começam, desde os primeiros anos 
da faculdade, a entender e aproveitar os benefícios que 
a tecnologia oferece para a relação médico-paciente, a 
gestão em saúde e o aprimoramento científico. 

 “A Faculdade de Medicina da USP pretende mostrar o 
valor dos estudantes universitários. Durante o período de 
formação, é muito importante desenvolver aspectos de 
responsabilidade social e cidadania. Deve-se oferecer 
a oportunidade a este grupo qualificado de realizar 
atividades com convicção e empenho. Isto é fundamen-

Um dos diferenciais 
da Liga de 

Telemedicina é 
a interação com 

estudantes, 
professores e 
populações de 
outras regiões 

brasileiras, sem 
a necessidade 

de deslocamento 
físico

tal para a formação 
de médicos e pro-
fissionais de saúde 
mais conscientes com 
os problemas da sua 
sociedade”, afirmam 
os coordenadores 
da Liga de Teleme-
dicina.

Em janeiro de 2007, 
acontece a eleição 
da nova diretoria 
da Liga de Telemedicina, que dará continuidade a 
estes importantes trabalhos. Informações sobre a 
programação das atividades, do III Curso da Liga de 
Telemedicina da FMUSP e inscrições estarão no site 
www.estacaodigitalmedica.org.br a partir de 12 de 
fevereiro, ou pelo telefone (11) 3062-8784 e e-mail: 
telemedicina@telemedicina.fm.usp.br. 

Quem pode e quem 
deve participar da 

Liga de Telemedicina

Estudantes da área de saúde (Medicina, 

Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Fisiote-

rapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 

Farmácia e Bioquímica, entre outros), de 

exatas e tecnologia (Engenharia, Ciência da 

Computação, Matemática, etc) e de humanas 

(Arquitetura, Comunicação, Pedagogia) que 

tenham interesse em desenvolver um trabalho 

multiprofissional. Quem quiser ampliar sua 

formação, conhecendo as diversas realidades 

brasileiras, ou quem pretende envolver-se 

para resolver problemáticas sociais (respon-

sabilidade e compromisso social) usando a 

tecnologia. 

Com o uso 
da tecnologia, 
alunos podem 

apoiar as equipes 
de saúde da 
família e ter 
noções de 

atençao primária

2�
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Estratégias de Teleducação Interativa para 
o treinamento em Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Hanseníase
Maurício Pedreira Paixão
Dermatologista
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Introdução
A teleducação representa uma 
perspectiva bastante interessante e 
inovadora. Segundo estudo elaborado 
pelo U.S. Departament of Education´s 
National Center for Education Statistics 
(NCES), encontrou-se um crescimento 
de 72% na utilização deste recurso nos 
Estados Unidos da América, no biênio 
1997-1998 comparado ao de 1994-
1995. Outro estudo neste mesmo 
país aponta que, em 2002, mais de 
2 milhões de estudantes fizeram uso 
da teleducação no ensino superior. 
Além disso, existe uma preferência de 
32% pelos cursos a distância quando 
comparados aos cursos presenciais, 
diante da praticidade no acesso.2

Em 2002, a Disciplina de Telemedicina 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (DTM-
FMUSP) e o Centro de Saúde Escola 
Geraldo de Paula Souza (CSEGPS) da 
Faculdade de Saúde Pública da USP 
firmaram um acordo de cooperação 
acadêmica-científica. Com o objetivo 
inicial de complementar o estágio 
de Dermatologia Sanitária, com 
ênfase nas Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e em Hanseníase, 
foi idealizada a implementação do 
curso que agregasse recursos de 
Telemedicina no aprimoramento 
dos residentes e complementasse o 
estágio com um programa formativo 
de gestão, comunicação e pesquisa.

Casuística e Métodos
De janeiro de 2003 a setembro de 
2006, 148 residentes oriundos de 19 
instituições de ensino superior do país 
realizaram estágio com duração de 30 
dias. Durante estes últimos 25 anos, 
estas instituições já enviavam seus resi-
dentes para o CSEGPS, com o objetivo 
de aprimorar a sua capacitação em 
Dermatologia Sanitária.

A partir de janeiro de 2003, a 
Disciplina de Telemedicina da Facul-
dade de Medicina da USP,  sob 
a responsabilidade do seu atual 
chefe, elaborou um programa 
para treinamento de residentes e 
implementou as infra-estruturas 
tecnológicas para a realização das 
atividades por meio de Telemedicina 
e Teleducação Interativa. Escalou 
professores e equipe técnica para par-
ticipar dos treinamentos presenciais, 
realizados semanalmente às sextas-
feiras, do período das 09h às 11h. 
O estágio também contou com a 
participação de vários professores 
convidados, especialistas dos diversos 
assuntos envolvidos com DST e 
Hanseniase. 
Ao término do curso, cada aluno 
emite sua opinião por meio de lista 
de discussão, apontando os principais 
aspectos do estágio.

Resultados
Foi implementado o ambiente de 
Cybertutor com conteúdo sobre 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 
e Hanseníase. Os textos analíticos for-
neciam informações essenciais sobre 
os diversos temas, que eram comple-
mentados por textos relacionados. As 
listas de discussão (área de debate) 
eram supervisionadas, permitiam o 
esclarecimento de dúvidas aos resi-
dentes, durante o estágio, bem como 
servia de ferramenta para motivação 
e liderança, na medida em que cada 
um deles tinha a obrigação de ser res-
ponsável e mediador de um assunto 
relacionado com o estágio. Cada es-
tagiário tinha o compromisso de res-
ponder as perguntas dos coordena-
dores e professores3. Na evolução das 
implementações tecnológicas, foram 
incluídos o uso de video streaming de 
procedimentos e o uso de modelos 
criados por computação gráfica, em 
terceira dimensão e com movimentos, 
agregando conhecimento médico es-
pecífico sobre o tema (Projeto Homem 
Virtual).4

Considerando os diversos aspectos 
importantes na complementação 
formativa do médico, vários assuntos 
foram incluídos na carga formativa, 
como segue abaixo: 

1) Aspectos gerais sobre Telemedicina 
no Brasil e no mundo. Projetos em 
andamento e suas perspectivas;

2) fotografia digital - com iniciação 
e aperfeiçoamento das técnicas, 
visando a capacitação em fotodocu-
mentação  científica;
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profissional. Torna-se evidente, 
após esta reflexão, a exemplo da 
experiência britânica, que existe 
espaço para a Telemedicina nas 
instituições de ensino do país. Sendo 
assim, o e-learning pode vir a ser 
uma aquisição interessante e partici-
pativa no processo pedagógico.8

Outro argumento que acena favora-
velmente para a teleducação é a 
necessidade de recertificação dos 
especialistas perante o Conselho Fe-
deral de Medicina.

Os especialistas graduados após 1º 
de janeiro de 2006 deverão revalidar 
o seu título a cada 5 anos. Frente a 
essa demanda crescente, a obtenção 
de créditos por meio de recursos de 
ensino a distância parece atrativa 
em um país das dimensões do Brasil, 
principalmente nos locais onde haja 
grandes desafios na busca pela atua-
lização profissional.9

Portanto, cabe a cada especialidade, 
em conformidade aos objetivos da 
Comissão Nacional de Acreditação, 
composta por membros da Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) e 
Conselho Federal de Medicina (CFM), 
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3) videoconferência, webconferência 
e tecnologias portáteis;

4) media training em videoconferên-
cia e aspectos gerais de estratégia 
de comunicação para fins de texto 
científico;

5) gestão de projetos científicos e das 
inúmeras tarefas da vida profissional;

6) pesquisa científica pela Internet 
e padrões de citação bibliográfica 
-  técnicas para realizar a busca de re-
levantes artigos científicos, estratégias 
de pesquisa e citação das referências 
bibliográficas;

7) desenvolvimento de debates em 
temas relacionados com DST, tais 
como: agressão sexual, principal-
mente aos pacientes portadores de 
DST. Treinamento da abordagem, 
manejo e das regras de preenchi-
mento de laudos periciais; 

8) comportamento em situações 
críticas, tais como demonstrações de 
estratégias de relacionamento para 
abordagem de portadores de DST e 
de Hanseníase;

9) grupo de Sexualidade - com 
discussão dos casos clínicos de DST 
e seus desdobramentos na área da 
sexualidade;

A partir das opiniões subjetivas 
pessoais, inseridas na lista de discussão 
ao final de cada estágio, os destaques 
na tabulação de dados foram: a 
importância desta experiência com 
Telemedicina durante o estágio, 
incluindo o uso de videoconferência 
e fotografia digital; a aquisição de 
conceitos gerenciais voltados para a 
prática profissional em consultório; 
melhor treinamento na forma de 
relacionamento com o paciente, 
principalmente em situações criticas 
ou constrangedoras, tais como as 
relacionadas à sexualidade e ao 
abuso sexual. A duração do estágio 

e o receio no primeiro 
contato com os novos 
recursos tecnológicos 
foram alguns pontos 
negativos levantados 
na avaliação subje-
tiva. 

Discussão
No final de 2005, 
demonstrando a rele-
vância do desenvolvi-
mento de competên-
cias v inculadas à 
Telemedicina, as fa-
culdades de Medicina 
da Inglaterra incluíram 
a Telecomunicação In-
terativa em sua grade 
curricular.5,6,7 Destaca-se o fato de 
que esta nova exigência feita na Ingla-
terra aconteceu depois das atividades 
do curso formativo em Telemedicina 
para os estagiários em DST.

Antes da busca por tal motivação no 
Brasil, cabem breves comentários so-
bre a evolução no ensino médico no 
Brasil. Através da resolução CFM nº 
8/69, preocupada com a qualidade 
de ensino, fixou-se conteúdos míni-
mos e a duração do curso médico, 
além de outras regulamentações. 
Novas resoluções trouxeram alterações 
como as de nº 5/84 e 01/89, atual-
mente revogadas pela 4/01, que ins-
titui Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de graduação em Medicina. 
Dentre os preceitos dessas diretrizes, 
cabe destacar que as instituições de 
ensino superior têm ampla liberdade 
para elaboração de seu currículo e 
projeto pedagógico. 

O incentivo na formação de profis-
sionais dotados de competências, 
habilidades e atitudes contem-
porâneas, atendo aos preceitos e 
diretrizes do SUS, representa um 
ponto importante na formação 

Ambiente virtual voltado para o 
ensino de Hanseníase via Internet
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utilizar o ensino a distância como re-
curso adicional de capacitação dentro 
da especialidade. Aliás, planejamento 
já seguido pela Federação Brasileira 
de Gastroenterologia (FBG), que 
elaborou o seu Programa Nacional 
de Educação e Desenvolvimento 
Continuado a Distância.9

A Associação Paulista de Medicina 
vem analisando a participação em 
projeto em parceria com a Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, que pretende levar 
educação e prevenção de doenças a 
alunos de escolas públicas no Estado 
de São Paulo.9

Conclusão 
Os recursos de Teleducação Interativa 
podem ser uma importante ferramen-
ta para a formação médica durante a 
sua especialização. A implementação 
de um programa curricular comple-
mentar à grade formativa da gradua-
ção médica pode ser importante para 
o aprimoramento médico.
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Casos de Sucesso

Telemedicina aplicada ao ensino e à prática 
de Doenças Sexualmente Transmissíveis
Disciplina de Telemedicina da FMUSP oferece curso para 
estagiários em DST de diversas especialidades e instituições do país

A Disciplina de Telemedicina (DTM) da Faculdade de   
Medicina da USP realiza um curso para residentes de 

diferentes especialidades e instituições de ensino do país, 
resultante de um acordo de cooperação acadêmico-
científica com a Faculdade de Saúde Pública da USP, 
firmado em 2002. A partir da parceria entre a DTM 
e o Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza 
(CSEGPS), foi criado o Curso de Telemedicina para Es-
tagiários em Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Há mais de 30 anos, o estágio capacita os residentes 
de Ginecologia, Clínica Médica, Urologia, Proctologia, 
Infectologia, Neonatologia e Dermatologia de instituições 
de todo o país. Durante um mês, eles assistem aulas teóri-
cas e participam das atividades práticas no Ambulatório 
e Laboratório de DST do CSEGPS. Com o acordo, o es-
tágio inclui aulas semanais na Disciplina de Telemedicina 
da FMUSP, quando os residentes aprendem a lidar com 
recursos tecnológicos que vão ajudá-los no diagnóstico 
e atualização profissional, através da discussão de casos 
a distância e da Teleducação Interativa.

No estágio, os alunos têm contato direto com a Teleme-
dicina. Eles aprendem as técnicas da fotografia digital e 
filmagem – fundamental para a documentação científica 
e telepropedêutica - e recebem orientações de como in-
teragir em uma videoconferência. Conhecem os aspectos  
gerais da Telemedicina, fazem pesquisas científicas pela 
Internet e, ao final do estágio, passam por treinamento 
prático com uma discussão por multiprofissional de um 
caso clínico por videoconferência. Além disso, aprendem 

os padrões de citação de referência bibliográfica e deba-
tem questões relacionadas a gerenciamento e liderança. 

De 2003 a 2006, 160 residentes realizaram o curso. 
Eles fazem parte de diversas entidades, como Hospital 
Heliópolis, Hospital Padre Bento, Hospital do Servidor 
Público Estadual, PUC de Campinas, Unicamp, Facul-
dade de Medicina de Botucatu e Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas. 
As propostas e a dinâmica do Curso de Telemedicina 
para Estagiários em Doenças Sexualmente Transmissíveis 
possibilitaram a inclusão desta atividade no Projeto Es-
tação Digital Médica – Estratégia de Implementação e 
Ampliação da Telemedicina no Brasil, vencedor de edital 
do Programa Institutos do Milênio, do Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia, mostrando que é possível compartilhar 
experiências diversas quando há um objetivo comum. 

“Atualmente, o estágio vai muito além do ensino de 
agentes etiológicos, quadros clínicos laboratoriais e 
terapêuticos das DST. Os residentes conhecem e apli-
cam as novas conquistas da tecnologia na medicina e 
descobrem sua potencialidade no ensino e assistência. 
Entre os benefícios, está o aprendizado de um número 
ilimitado de pessoas, mantendo o respeito e preservando 
a intimidade e a integridade do paciente”, afirma o Prof. 
Dr. Luiz Jorge Fagundes, coordenador do Laboratório de 
DST da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo. 

Em aula prática, os residentes aprendem como usar 
a máquina fotográfica digital para realizar uma 
documentação científica apropriada 

Professor Fagundes: 
Telemedicina mantém a 
privacidade do paciente

��
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Casos de Sucesso
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Curso de Extensão em Microbiologia 
usa Teleducação Interativa
Modelo educacional proporciona agilidade e flexibilidade nos estudos, 
redução de custos e contato com profissionais de todo o país

A Faculdade de Medicina da USP iniciou em 2006 o  
seu primeiro curso de extensão universitária baseado 

em Teleducação Interativa, estratégia de ensino que usa 
recursos apoiados em tecnologia para aumentar a intera-
tividade e proporcionar qualidade formativa, mesmo para 
os alunos que moram em regiões distantes. O Curso de 
Especialização em Microbiologia Clínica é uma proposta 
pioneira para a formação profissional e educação con-
tinuada, com uma sistemática que integra educação a 
distância (70% da carga horária) e presencial (30%). 

Este modelo permite a redução de custos com desloca-
mentos físicos, a otimização do tempo e maior flexibilidade 
para o estudo. Durante o curso, os participantes têm 
a oportunidade de revisão e atualização de conceitos 
fundamentais. A abordagem leva em 
consideração a experiência e os conhe-
cimentos individuais, desenvolvendo o 
raciocínio e estimulando eficientemente 
o aprendizado. O contato com a equipe 
da Faculdade de Medicina da USP e do 
seu complexo hospitalar (Laboratório 
Central do Hospital das Clínicas) permite 
a elucidação de dúvidas após o estudo 
criterioso do conteúdo apresentado.

Com duração de 18 meses, o curso 
teve início em março, reunindo médicos, 
biomédicos e farmacêuticos. A educa-
ção por meio da tecnologia retirou as 
limitações geográficas, viabilizando a 
participação de profissionais de diferentes estados, en-
tre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraíba, Bahia, 
Rio Grande do Norte e Distrito Federal.    

Para o estudo a distância, pela Internet, é empregado o 
sistema Cybertutor, no qual os alunos têm acesso tutorado 
às aulas, fotos, trabalhos científicos, estudos de casos e 
avaliações. O conjunto de tarefas interativas, como lista 
de discussão, revisão de artigos e seminários, auxilia os 
organizadores do curso a elaborar as aulas presenciais, 
com base nas questões mais relevantes. Teóricas e práticas, 

estas aulas acontecem em São Paulo, na FMUSP ou no 
Hospital das Clínicas. Para complementar esta vivência, 
cada participante deverá entregar uma monografia sobre 
resistência bacteriana, para apresentação e debate.
O curso é coordenado pela Profa. Dra. Flávia Rossi, 
colaboradora da Disciplina de Telemedicina e Diretora 
Médica do Serviço de Microbiologia do Laboratório Cen-

tral do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP, e por Denise Andreazzi, 
doutoranda em ciências da FMUSP.  Em en-
trevista Revista de Telemedicina e Telessaúde 
(RTT), a professora Flávia Rossi comentou 
a importância da iniciativa e os resultados 
desta primeira experiência. 

RTT - Qual o panorama da Microbiologia 
no Brasil, em relação à atualização de 
seus profissionais e às atividades por eles 
desenvolvidas?  

Prof. Dra. Flávia Rossi - O laboratório de 
Microbiologia tem o objetivo de fornecer as 
informações necessárias para o diagnóstico 

do processo infeccioso do paciente, e também de orientar 
a terapêutica adequada, por meio do teste de sensi-
bilidade. Estas responsabilidades levam o laboratório a 
desempenhar um importante papel na área de resistência 
microbiana: ele é fonte para estudos epidemiológicos e 
moleculares, bem como para o planejamento estratégico. 
O reconhecimento laboratorial de resistências e suas im-
plicações clínicas, além de sua interatividade com o GCIH 
(Grupo do Controle de Infecção Hospitalar), são fatores 
de grande impacto assistencial e epidemiológico.
O uso racional de antibióticos não poderá ser realizado se 
for baseado apenas na teoria, há necessidade de técnicas 

“É preciso 
atualizar-se 

em períodos cada 
vez mais curtos, 

para acompanhar 
o surgimento de 
novos tipos de 

resistência 
bacteriana”

Professora Flávia Rossi: “o curso 
foi bem avaliado pelos alunos. 
Já temos lista de espera e 
abriremos novas vagas em 2007”
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padronizadas e constante atualização. E a incessante 
evolução na aquisição de novos tipos de resistência 
exige uma atualização profissional em períodos cada 
vez mais curtos, já que as técnicas laboratoriais devem 
acompanhar as mudanças em tempo real. 

Hoje, existe uma acentuada diferença nos serviços de 
saúde do país, em decorrência das dimensões territoriais, 
dos contrastes sócio-econômicos entre as regiões e da 
heterogeneidade do nível de qualificação profissional. 
Nesse contexto, os profissionais da área de Microbiolo-
gia enfrentam inúmeras dificuldades para capacitação, 
reciclagem e conseqüentemente, atendimento a todos 
os requisitos necessários ao bom funcio-
namento de um laboratório. Também há 
muita dificuldade de acesso à literatura 
específica e em português.   

RTT - Como os alunos e professores 
estão reagindo ao uso da tecnologia 
neste curso? Quais os benefícios 
constatados?  

Prof. Dra. Flávia Rossi – A Teleducação 
Interativa permitiu maior acesso ao co-
nhecimento da Faculdade de Medicina, 
mantendo o padrão de qualidade e 
excelência da USP. Possibilitou o estudo 
independente, com livre escolha de local 
e horário, viabilizando financeiramente 
a especialização e aproximando profissionais de todas 
as regiões brasileiras. Outro grande benefício foi a 
qualificação e a triagem, oferecida pelos orientadores 
do curso, da grande quantidade de informações dis-
poníveis na Internet. Devido ao estudo e nivelamento 
prévio de conhecimentos, por meio do Cybertutor e 

tarefas complementares, os alunos revelaram melhor 
preparo para as aulas presenciais, o que aumentou o 
nível de discussão e exigiu dos professores uma instrução 
bastante atualizada.

Em geral, a adaptação ao uso da tecnologia foi fácil, 
com excelente receptividade. O ambiente computacional 
apresentado é bastante amigável, mas o aluno precisa 
organizar-se, pois o aprendizado depende da disciplina 
individual. Após alguns meses de convivência, os par-
ticipantes mostraram grande comprometimento com as 
tarefas e afinidade com a proposta do curso.
 

Houve um amadurecimento progressivo do 
grupo através das oportunidades de convívio 
geradas pela lista de discussão, na qual 
os participantes aprenderam a expressar 
seus conhecimentos e pensamentos de 
forma escrita. Esta tarefa demonstrou que 
a expressão de idéias de maneira clara e 
objetiva demanda treinamento. Além disso, 
houve necessidade de um aprendizado, por 
parte de alunos e professores, da dinâmica 
da lista de discussão, para que houvesse 
uma efetiva troca de conhecimentos e não 
apenas um fórum de perguntas e respostas. 
A atitude do aluno precisa ser estimulada, 
para que ele participe como integrante do 
debate proposto.

RTT - Quais os outros diferenciais do curso? 
 
Prof. Dra. Flávia Rossi – o conteúdo é atualizado e 
sua aplicação discutida dentro da realidade brasileira. 
As faculdades, de modo geral, estão com uma grade 
programática desatualizada e o aluno tem dificuldade 
de inserir-se no ambiente de trabalho. Além disso, é 
oferecido material didático específico em português, 
antes indisponível em várias regiões do país.

O curso aborda os conceitos relativos aos testes de sensi-
bilidade aos antimicrobianos (mecanismos de resistência, 
correlações terapêuticas atuais, epidemiologia e infecção 
hospitalar). Proporciona aos profissionais a avaliação de 
diferentes estratégias diagnósticas, para padronização de 
fluxos de trabalho e melhoria da capacidade de atuação. 
E permite a aplicação de conceitos de qualidade na área 
laboratorial. Como tarefa prática, todos os participantes 
fazem uma análise crítica do seu local de trabalho, 
enfocando os pontos com possibilidade de melhoria, e 
criando um plano de qualidade para que metas sejam 
atingidas no final deste percurso. 

“A Teleducação 
Interativa permitiu 

maior acesso 
ao conhecimento 

da Faculdade 
de Medicina, 
mantendo o 
padrão de 

qualidade e 
excelência da USP” 

Nas aulas presenciais, participantes do curso desenvolvem 
atividades práticas, orientados pela equipe do Laboratório Central 
do Hospital das Clínicas da FMUSP
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Responsabilidade Social

Telemedicina potencializa projetos 
socioeducacionais
Recursos tecnológicos empregados no Estágio Universitário Multiprofissional, 
modelo da Faculdade de Medicina da USP, também podem ser utilizados no 
Projeto Rondon, dos ministérios da Educação e Defesa

As regiões brasileiras apresentam serviços de saúde  
em diferentes condições. Este cenário é causado por 

diversos fatores, entre eles os contrastes socioeconômicos, 
a distribuição irregular de infra-estrutura, as desigualdades 
na qualidade de ensino profissional e as dificuldades 
geográficas. A Telemedicina pode auxiliar a mudar a atual 
situação, colaborando para a formação de estudantes 

de nível superior, ao 
mesmo tempo em que 
facilita a assistência 
em saúde e promove 
a inclusão digital em 
regiões distantes dos 
grandes centros. Esta é 
a proposta do Estágio 
Universitário Multipro-
fissional, idealizado 
pela Disciplina de 
Telemedicina da Fa-
culdade de Medicina 
da USP. 

O estágio pretende 
levar estudantes de 
Medicina, Odonto-
logia, Enfermagem, 

Nutrição, Fonoaudiologia, Engenharia, Ciências da 
Computação, Arquitetura, entre outros, para locais 
onde haja comunidades carentes. Os universitários irão 
realizar trabalhos de educação, prevenção, tratamento 
de doenças primárias e de melhoria das condições nu-
tricionais e habitacionais dos moradores.  Para garantir 
apoio constante a essas pessoas, durante a visita serão 
instalados computadores conectados à Internet. Dessa 
forma, além do contato permanente com os universi-
tários, os municípios serão beneficiados com a inclusão 
digital, e o Brasil, com a universalização dos recursos 
de telecomunicação.

Os atuais currículos de graduação das universidades 
necessitam de atividades que estimulem o contato dos 

alunos com as realidades brasileiras, para que eles possam 
desenvolver senso de compromisso social e cidadania. 
Oportunidades únicas neste sentido são oferecidas não 
somente pelo Estágio Universitário Multiprofissional, 
mas também pelos internatos rurais das faculdades de 
Medicina do país e pelo Projeto Rondon. As ações sociais 
e educacionais destes trabalhos alcançarão um resultado 
muito mais significativo se forem associadas ao uso da 
Telemedicina para gerar educação e assistência. E esta 
combinação pode ter maior impacto quando feita em 
sincronia com as estratégias do Ministério da Saúde 
para a melhoria da atenção básica à saúde, com o 
apoio do Projeto Estação Digital Médica – Estratégia de 
Implementação e Ampliação. 

Trabalho conjunto em debate
O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério 
da Defesa em estreita parceria com o Ministério 
da Educação, tem importantes semelhanças com 
o Estágio Universitário Multiprofissional. O pro-
jeto também encaminha estudantes e professores 
de ensino superior a desenvolverem trabalhos 
sociais em regiões carentes, embora sem o uso 
da Telemedicina. As duas ações podem ser rea-
lizadas de maneira integrada, numa soma de 
esforços que está em discussão para um trabalho 
conjunto em 2007. 

No Projeto Rondon, a condução política e as 
definições estratégicas são de responsabilidade 
do Ministério da Defesa. A supervisão das 
atividades e avaliação acadêmica, bem como a 
articulação com as instituições de ensino supe-
rior, são realizadas pelo Núcleo de Atividades do 
Projeto Rondon (NAPRO) da Secretaria de Educa-
ção Superior (SESu) do Ministério da Educação. 
Leia mais sobre o papel deste núcleo no artigo 
de seu coordenador, o Prof. Dr. José Saraiva, no 
site www.estacaodigitalmedica.org.br. 

O uso de recursos  tecnológicos 
pode melhorar as condições de 
saúde, nutrição e moradia das 
populações carentes

��
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Sociedade Brasileira de Dermatologia 
vai ensinar os cuidados com a pele em 
exposição gratuita
Com atrações interativas e o apoio da Disciplina de Telemedicina da FMUSP, 
o Dermatúnel transmitirá de forma simples e divertida os conhecimentos 
e a importância da Dermatologia

Em 2007, os paulistanos 
terão a oportunidade de 

fazer um passeio agradável 
e educativo ao mesmo 
tempo, que os ajudará a 
conhecer e a cuidar me-
lhor de sua pele. Trata-se 
do Dermatúnel, atração 
interativa que estará aberta 
ao público entre os dias 01 
e 05 de setembro, no andar 
térreo do Pavilhão da Bienal 
do Parque do Ibirapuera, 
concomitante ao 62º Con-

gresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

O objetivo da exposição é incentivar os visitantes a ado-
tarem hábitos saudáveis, por meio da transmissão dos 
conhecimentos médicos em uma linguagem acessível 
à população. Outra finalidade é mostrar a importân-
cia do dermatologista, esclarecendo as suas áreas de 
atuação. “Hoje, as pessoas estão confusas quanto ao 
papel deste especialista. A maioria acha que ele trata 
apenas da parte estética (Cosmiatria), o que é um grande 
equívoco”, afirma o Prof. Dr. Jayme de Oliveira Filho, 
presidente da comissão organizadora do congresso e 
idealizador do Dermatúnel. “Na verdade, a Cosmiatria 
responde por cerca de 5% do conhecimento do derma-
tologista, que abrange o tratamento clínico e cirúrgico 
de aproximadamente duas mil doenças”, explica. Diante 
desta realidade, a SBD optou pela educação direta ao 
público para mostrar de maneira global o trabalho do 
dermatologista, e ensinar quando e em quais situações 
deve-se procurá-lo. 

O Dermatúnel será dividido em módulos, construídos em 
um espaço de três mil metros quadrados. Alguns deles irão 

alertar sobre os principais problemas que podem ocorrer 
na pele, entre eles a hanseníase, psoríase, vitiligo, acne, 
câncer de pele e doenças sexualmente transmissíveis. 
O público também irá aprender a respeito das cirurgias 
dermatológicas, como retirada de tumores, cauterização 
de lesões, reconstruções, remoção de pintas, verrugas e 
manchas que podem causar o câncer de pele. O visitante 
vai conhecer ainda a história da Dermatologia - quais 
os recursos empregados no início da especialidade para 
realizar diagnósticos e tratamentos, até sua evolução 
para a Teledermatologia (área da Telemedicina que 
estuda a aplicação das tecnologias de telecomunicação 
e informática para o ensino e a prática dermatológica 
sem necessidade da presença física do especialista). 

Para a criação do módulo sobre Teledermatologia, a 
SBD conta com o apoio da Disciplina de Telemedicina 
da Faculdade de Medicina da USP, que irá expor as suas 
soluções para ensino e assistência a distância, muitas 
das quais foram empregadas pioneiramente pela área 
dermatológica. Entre elas, estão dois sistemas baseados 
na Internet: o Cyberambulatório (para envio de casos 
de pacientes para avaliação de dermatologistas) e o 
Cybertutor (para educação de profissionais e população 
em geral, com acompanhamento interativo do aprendizado 
dos alunos). A Disciplina de Telemedicina da FMUSP 
também vai colaborar com o fornecimento de imagens 
do Projeto Homem Virtual (computação gráfica em 3D 
que representa de forma dinâmica o corpo humano e 
seus processos), visando despertar o interesse e facilitar 
o aprendizado do público.  

Na saída do Dermatúnel, os visitantes vão receber um 
folder com explicações gerais sobre o que viram. Se 
quiserem informações mais detalhadas, poderão adquirir, 
um conjunto de materiais educacionais, contendo uma 
publicação, CDs do Homem Virtual e senha para acessar 
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o Cybertutor na Internet. O kit também incluirá  DVDs 
da série Geração Saúde – programas audiovisuais 
produzidos pela TV Escola, da Secretaria de Educação 
a Distância do Ministério da Educação. Destinados ao 
ensino de estudantes da rede pública, os programas 
utilizam histórias em linguagem bastante simples, 
atreladas ao Homem Virtual, para explicar aspectos 
fundamentais da saúde da pele. O valor arrecadado 
será revertido para associações que cuidam de doenças 
dermatológicas. 
O Dermatúnel terá outras atrações, que estão em 
planejamento. A idéia é torná-lo semelhante a um mini 
parque temático, com cenários interativos, jogos e 
apresentações. A SBD pretende firmar convênios com 
escolas públicas e privadas, para agendar a visitação 
dos alunos. “Nossa intenção é conseguir transformar 
esta atração em uma exposição permanente e itinerante”, 
comenta o professor Jayme. 
“O Dermatúnel é uma ótima oportunidade para que 
estudantes do Projeto Jovem Doutor possam vivenciar, 
de forma presencial, tudo o que aprenderam através da 
teleducação,” destaca o Prof. Dr. Chao Lung Wen, chefe 
da Disciplina de Telemedicina da FMUSP e Presidente 
do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde. 
“Com o apoio institucional dos ministérios da Saúde 

Prof. Jayme: “O Dermatúnel é uma forma inovadora 
de estimular a adoção de hábitos saudáveis em 
relação à pele”

e Educação, pode-se promover a continuidade da 
iniciativa e incentivar outras ações que empreguem o 
conhecimento médico para melhorar a qualidade de 
vida da população”, completa. 

Para mais informações sobre o Dermatúnel, 
acesse o site www.sbd.org.br ou 
www.dermatobienal2007.com.br 

Agenda
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A TELEGERO retoma suas reuniões clínicas a partir 
de 22 de  fevereiro de 2007. Elas acontecem 

na última quinta-feira de cada mês, das 8h às 10h, 
e congregam os serviços de Geriatria da Faculdade 
Medicina USP, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, da Faculdade de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto, do Hospital Universitário da USP e 
do Centro de Saúde Escola Butantã. A programação 
é composta por temas relacionados à Geriatria e 
à Gerontologia, ligados às diferentes atividades 
dos grupos. Para o conhecimento da diversidade 
de atuação, cada instituição é responsável pela 
apresentação das discussões em esquema de rodízio. 
Os interessados podem assistir as reuniões pela 
Internet (sistema video streaming) ou conectar-se 
por meio de videoconferência. 

Mais informações no www.geriatriahcusp.org.br 
ou pelo e-mail wiljac@usp.br

Professor Wilson Jacob Filho, titular do Departamento de 
Geriatria da FMUSP, em uma sessão da TELEGERO

Responsabilidade Social
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Soluções para a saúde
O Centro de Inovação e Pesquisa em Soluções de Tele-
medicina e Telessaúde da Faculdade de Medicina da 
USP (CIPS-Telemed) é um núcleo de 
desenvolvimento vinculado com 
o Laboratório de Investigação 
Médica em Telemedicina (LIM-
34) do Hospital das Clínicas 
da FMUSP. O centro possui 
modernos recursos tecnológi-
cos, como videoconferência, 
para realizar pesquisas multi-
cêntricas e multiprofissionais, 
equipe técnica e ambiente 
para realização de projetos 
multi-regionais. O CIPS facilita o estabelecimento de 
parcerias público-privadas, promove atividades que 
revelam jovens talentos na área e oferece oportunidades 
de estágio, desenvolvimento e pesquisa para alunos de 
diversas profissões e locais do país. Diferentemente dos 
outros, este centro está junto ao maior complexo hospi-
talar da América Latina e permite o desenvolvimento de 
soluções aplicadas e a imediata avaliação do seu impacto 
no cenário cotidiano. Para participar do CIPS ou firmar 
parcerias, entre em contato com a Disciplina de Teleme-
dicina da FMUSP pelo telefone: 3062-8784 ou e-mail: 
telemedicina@telemedicina.fm.usp.br.

Novo CD ensina sobre 
aparelho auditivo

A  D i s c i p l i n a  d e 
Telemedicina da FMUSP 
vai lançar um novo 
CD com o Homem 
Virtual sobre o aparelho 
auditivo. A ferramenta 
educacional atende a 
diversos interesses de 
ensino e aprendizagem 

e é destinada a estudantes, pós-graduandos, médicos, 
fonoaudiólogos e ao público em geral. Aos médicos 
e estudantes de Medicina possibilita a capacitação 
no diagnóstico e tratamento de doenças. O CD 
mostra com detalhes os aparelhos auditivos periférico, 
central e vestibular por meio de imagens dinâmicas 
tridimensionais. Além disso, possui textos completos e 
índice para acessar os tópicos desejados. Interessados 
em adquirir este ou outros CDs do Homem Virtual devem 
cadastrar-se no site www.projetohomemvirtual.org.br. Em 

Notas

breve, estará disponível uma publicação exclusiva com a 
relação dos 90 temas e seus fins educacionais, bem como 
um mini atlas do corpo humano, útil para estudantes e 
jornalistas. Mais informações: Tel. 3061-7398 ou pelo 
e-mail telemedicina@telemedicina.fm.usp.br.

Chefe da Disciplina de 
Telemedicina recebe prêmio 
Microsoft de excelência 
O Prof. Dr. Chao Lung Wen, chefe da Disciplina de Tele-
medicina da Faculdade de Medicina da USP, recebeu da 
Microsoft do Brasil um prêmio de excelência acadêmica, 
no valor de U$ 10 mil, pelas realizações em Telemedicina 
em 2006. O valor será empregado na capacitação 
de estudantes das áreas de saúde e tecnologia para 
fomentar a Iniciação científica e revelar novos talentos 
nas áreas de Telemedicina e Telessaúde.

Jogos na Internet ajudam 
crianças a prevenir doença
Vivian Genaro 
Motti, estudante 
de Informática 
Biomédica da 
Faculdade de 
Filosofia, Ciên-
cias e Letras de 
Ribeirão Preto 
-USP, apresen-
tou em dezem-
bro monogra-
fia sobre o uso 
da tecnologia 
para a promoção da saúde. O trabalho de conclusão 
de curso, intitulado Desenvolvimento de Jogos Web 
Interativos para Informar Crianças e Pré-adolescentes 
em Idade Escolar sobre Conceitos e Hábitos em Han-
seníase, teve por objetivo explicar a doença e avaliar 
o desempenho dos jovens que utilizaram o ambiente 
criado. Concluiu-se que jogos instrutivos podem auxiliar 
na prevenção de doenças, aumentando a memoriza-
ção por meio de maior interação com o assunto, e 
incentivando hábitos saudáveis. As perspectivas para 
esta linha de trabalho é a associação com os projetos 
Jovem Doutor e ANAPEC (Ação Nacional e Permanente 
de Controle de Doenças), da Disciplina de Telemedicina 
da Faculdade de Medicina da USP, principalmente para 
um público jovem. 

Cóclea, estrutura do 
ouvido interno, em imagem 
tridimensional do novo CD

medicina e Telessaúde da Faculdade de Medicina da 
USP (CIPS-Telemed) é um núcleo de 
desenvolvimento vinculado com 
o Laboratório de Investigação 

tecnologia para pesquisas 
multicêntricas

Jogos divertem e ensinam sobre hanseníase
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