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In estação digital médica

Governo libera verba para
expansão da Telemedicina

Tele

Inovação e Interação Tecnológica ano 1 | out/2005

Faculdade de Medicina da USP
apoio|

Projeto coordenado pela Faculdade de Medicina da USP é
aprovado pelo CNPq e receberá quase cinco milhões de reais
Recursos do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - impulsionarão o crescimento da Telemedicina
no país. O projeto “Estação Digital Médica - Estratégia de
Implementação e Ampliação da Telemedicina no Brasil”, coordenado pela Faculdade de Medicina da USP, receberá quase cinco milhões de
reais nos próximos três anos.

Estação Digital Médica
Estratégia de Implementação e
Ampliação da Telemedicina no Brasil

Instituições Participantes
O projeto foi um dos 34 aprovados pelo Programa Institutos do
Milênio, iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que visa financiar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico em temas
específicos considerados prioridades estratégicas nacionais, entre eles a
Telemedicina. Concorreram 236 projetos com enfoque em diversas
áreas, analisados por uma comissão de 22 especialistas.

• Faculdade de Medicina da USP

O consórcio liderado pela Faculdade de Medicina da USP reúne nove
renomadas instituições dos setores de saúde e tecnologia em diferentes
regiões do país. Foram destinados R$ 4 milhões e 987 mil à proposta, que
está sob a coordenação de Eduardo Massad, professor titular da
Disciplina de Informática Médica da FMUSP e pesquisador 1A do CNPq.

• Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

Rede para levar saúde a todo o país

• Hospital Sírio-Libanês de São Paulo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL)

O projeto está de acordo com os propósitos do Programa Institutos
do Milênio, desde a criação de redes nacionais de instituições e
pesquisadores até a elevação do desempenho do país nos campos da
ciência, inovação e tecnologia. Mas o grande diferencial da Estação
Digital Médica está no impacto das pesquisas e ações propostas, cuja
finalidade principal é o resgate social das populações carentes.

• Faculdade de Saúde Pública da USP
• Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais

• Instituto de Biofísica da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
• Hospital das Clínicas de Porto Alegre
• Faculdade de Medicina da Universidade
do Estado de Amazonas

!

A Estação Digital Médica é uma ação em Telemedicina iniciada em
2003, pela Disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da
USP. O projeto aprovado pelo CNPq prevê sua expansão e fortalecimento, unindo hospitais, universidades, empresas, órgãos governamentais e outras instituições por meio das telecomunicações, informática e demais soluções tecnológicas.

• Faculdade de Odontologia de Bauru e
Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais

Interessa!

Inovação e Interação tecnológica

23 a 26 out. 2005

Congresso
Nacional e
Internacional
de Telemedicina
e Telessaúde
Conheça as tecnologias e
ações em educação e
assistência médica

Conheça as ações e os pesquisadores
do Projeto Estação Digital Médica
durante a abertura do Congresso
Internacional de Telemedicina, no próximo dia 23 de outubro, no Centro de
Convenções Rebouças, em São Paulo
(veja página 5)

www.estacaodigitalmedica.com.br
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São Paulo

Educação Interativa - pág. 6
Recursos para a atualização
científica

Teleodontologia - pág. 7
Encontro Brasileiro
mostra iniciativas
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In impressão

integração acadêmica

MAIS APOIO PARA A TELEMEDICINA E A TELESSAÚDE
É interessante que as grandes mudanças são percebidas apenas
séculos depois de ocorrerem. Assim foi com a Era dos Descobrimentos
Marítimos e a Revolução Industrial. O empreendimento de Colombo
que abriu as portas do Novo Continente e as máquinas de vapor de
Savery e Newcomen não foram saudadas como grandes marcos da
humanidade nos seus tempos. Da mesma forma a revolução trazida
pelas telecomunicações e a ciência da computação escapa à compreensão das populações. Entretanto, jamais tivemos transformações
tão rápidas e radicais como estas causadas pela tecnologia eletrônica.
A telemedicina e a telessaúde, filhas desta tecnologia, tiveram um
crescimento geométrico no mundo, porém o Brasil recém está acordando para a nova realidade.
Elas constituem as ferramentas mais eficientes para servir populações geograficamente isoladas, idosas e pobres e deveriam merecer
mais atenção e apoio da parte dos responsáveis pela saúde em nosso
país. Não nos falta tecnologia. É interessante observar que 20 anos
atrás a Amazônia Legal já estava coberta por instituições bancárias:
em um mapa de 1985 conta-se mais de 450 delas.
Alguém pode imaginar uma agência bancária sem comunicações e
sem ser informatizada? Pois bem, duas décadas após, se trocarmos os
estabelecimentos financeiros por hospitais e postos de saúde informatizados e ligados por telecomunicações, teremos um mapa vazio. Falta
é vontade política. Fizeram-se redes com finalidade de proteção e vigilância (de eficiência duvidosa), mas esqueceram a saúde e a educação. Recentemente a imprensa noticiou que o Governo gestou em
segredo um projeto que gastará 1,5 bilhões em 3 satélites que terão a
finalidade de vigiar a segurança brasileira.
Porque tanto segredo, eu não sei. Contudo, há um triste contraste:
desde o ano 2000 se acumula uma fortuna proveniente da lei que
instituiu o FUST: Fundo de Universalização das Telecomunicações.
Um por cento do lucro bruto das companhias telefônicas é depositado para esta finalidade e já temos mais de
4 bilhões em caixa. Quanto se gastou até hoje
para a universalização pretendida? Nada,
nenhum centavo. Necessitamos urgentemente mais apoio para a telemedicina e a
telessaúde no Brasil.
Prof. Dr. György Miklós Böhm
Chefe da Disciplina de Telemedicina da FMUSP

O Banco Alfa apoia o Projeto de
Modernização da infra-estrutura de
Telemedicina da Faculdade de Medicina
da USP. E como forma de incentivo à utilização dessas tecnologias, oferece aos
médicos e funcionários uma linha de
crédito para aquisição de equipamentos.
Para mais informações ligue:
0800-553355

Liga de Telemedicina da Faculdade
de Medicina da USP - LT-FMUSP
A Telemedicina consiste nas tecnologias que
possibilitam a prática da medicina a distância.
O termo Telemedicina, porém, restringe-se à atividade praticada pelos médicos e o termo Telessaúde
tem âmbito maior, incluindo todos os profissionais
relacionados à área da saúde. Uma Liga tem como
princípios ser uma atividade de extensão e promover um ambiente de ensino e pesquisa.
A LT-FMUSP foi inaugurada em 9 de Agosto de
2005. Com o espírito de não ficarmos restritos apenas aos médicos, a Liga tem caráter multiprofissional e multicêntrico e conta com alunos da
Enfermagem e da Fisioterapia também, permanecendo o convite para o ingresso de qualquer
aluno da área da saúde ou de outras unidades de
ensino correlatas.
As reuniões ocorrem semanalmente às terçasfeiras, das 18 às 20 horas nos laboratórios da
Disciplina de Telemedicina da FMUSP. Os primeiros
encontros foram sobre pesquisa em bases de dados
orientadas para a Telemedicina e discussões de
artigos relevantes. Para ampliar a oportunidade de
participação ativa dos alunos da Liga, foram montados quatro grupos de trabalho: 1. Teleassistência;
2. Iconografia; 3. Videoconferência e 4. Teleducação. Os alunos foram distribuídos pelos quatro
grupos, todos supervisionados pela equipe da
Disciplina de Telemedicina.
Um objetivo marcante desta Liga é a de promover a integração entre as outras Ligas da FMUSP,
além da interação com novas Ligas de Telemedicina
que venham a ser constituídas pelo Brasil.
No momento, a LT-FMUSP está se preparando
para realizar um experimento de teleassistência
com uma iniciativa tradicional dos estudantes da
FMUSP – a Bandeira Científica – que este ano será
no Rio Grande do Norte. Com esta integração,
abre-se uma perspectiva promissora para as ações
da Bandeira, qual seja a de implantar núcleos de
Telemedicina nos locais por onde passar, dando
continuidade ao trabalho iniciado durante a visita.
Prof. Dr. Sergio Daré Jr.
Prof. Dr. Raymundo Soares de Azevedo Neto
Coordenadores da Liga de Telemedicina da FMUSP

teleodontologia

“
A Teleodontologia trilha seus primeiros passos a fim de consolidar sua presença
como uma realidade nacional. Hoje, estudantes, docentes e dentistas clínicos podem
usufruir dos benefícios da tecnologia em prol da melhoria da qualidade dos serviços
prestados à população e do aprimoramento profissional.
Parcerias acadêmico-científicas com a Disciplina de Telemedicina da USP têm levado novas ferramentas educacionais a instituições e universidades como a Faculdade de
Odontologia da USP - campus Ribeirão Preto e São Paulo, a Universidade do Sagrado
Coração - Bauru - e a Associação Brasileira de Odontologia - SP.
Entre os recursos adotados para um aprendizado mais rápido e eficaz está o
Cybertutor - ambiente para teleducação por meio da internet - no qual estão inseridos
conteúdos de graduação e pós-graduação. O Cybertutor permite o estudo de acordo
com a disponibilidade de tempo e local de cada pessoa.

[

II Encontro de
Teleodontologia
mostrará benefícios
da Teleducação e
Teleassistência

]

Em conjunto, o aluno pode visualizar as
estruturas anatômicas descritas nas aulas.
Para isso, tem acesso ao Projeto Homem
Virtual: imagens em 3D com movimentos
fisiológicos, que permitem a transmissão de
grandes quantidades de informações em
curto espaço de tempo, aumentando a eficiência educacional.

A Teleodontologia também busca o aprimoramento profissional por meio da prática clínica. O Cyberambulatório - ambiente virtual para segunda opinião ou interconsulta a distância - viabiliza este processo. Ele fornece questionários clínicos especialmente
formulados para contemplar as necessidades propedêuticas odontológicas, além de
aulas didáticas, guia de interação medicamentosa, CID, referências bibliográficas, entre
outras ferramentas.

grafias explicam a estrutura dental e
articulação têmporo-mandibular

“
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Coordenadora da Teleodontologia da Disciplina de Telemedicina da FMUSP
erikaseq@telemedicina.fm.usp.br

tegração

Homem Virtual na Odontologia: icono-

Entidades de ensino Odontológico podem fazer parte desta modernização, criando
um Núcleo de Teleodontologia, com assessoria da Disciplina de Telemedicina/FMUSP. Os
interessados estão convidados a participar do II Encontro Brasileiro de Teleodontologia,
que acontece no dia 24 de outubro de 2005, dentro do Congresso Internacional de
Telemedicina organizado pelo Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde
(www.cbtms.org.br).
Érika Sequeira

Inovação e Interação tecnológica

In

Iniciativas e aplicações da
Teleodontologia no Brasil
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Alunos

da Universidade do Sagrado
Coração utilizam o Homem Virtual e
Cybertutor
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