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PRODUTOS DE INTERVENÇÃO NA PRÁTICA 

 

 

Introdução 

 

Alinhado com a discussão e conclusão relacionados ao “Telessaúde na Prática dos 

Profissionais de Saúde da Atenção Básica do Sistema Único do Estado do Tocantins”, na 

linha da Educação em Ciências da Saúde, um novo paradigma têm sido evidenciado. O 

conceito sugerido de “Educação Pervasiva” necessita ser auxílio de ferramentas de 

computação pervasiva, capazes de  reestruturar processos tradicionais de ensino-

aprendizagem.  

O Programa Telessaúde Tocantins Redes, parte ativa neste processo, tem interação 

com atores no Ensino Formal, na Educação Permanente e na Comunidade.  

Como produtos propostos, a Criação do “Telessaúde Acadêmico”, iniciativa ímpar no 

país, com inserção de todos os alunos dos cursos da saúde da Universidade Federal do 

Tocantins, além da ferramenta de busca baseada em algoritmo próprio, no conceito de “Web 

3.0”. 

  

 

Objetivo Geral 

 

Propor e redefinir processos de funcionamento do Programa Telessaúde Tocantins 

Redes, para que possa atender não somente os profissionais já formados, mas também ofertar 

suporte ao processo de ensino-aprendizagem dos cursos de saúde no Tocantins e à 

Comunidade. 

 

Objetivos Específicos 

 

Desenvolver e implantar o “Telessaúde Acadêmico” para os Cursos da Saúde da 

Universidade Federal do Tocantins. 

Desenvolver e implantar ferramenta própria de buscas no Telessaúde Tocantins Redes 

(conceito Web 3.0). 

Implantar a Dsiciplina de Telessaúde na Universidade Federal do Tocantins. 



 

Metodologia de Trabalho 

 

Na ótica do Telessaúde Tocantins Redes para a Educação Permanente, as ferramentas 

foram repensadas para o Ensino Formal, destacando os dois vetores já em funcionamento no 

Estado – A Teleconsultoria e a Teleducação. 

Na Teleconsultoria, foi realizado um piloto com os alunos do Internato Rural do Curso 

de Medicina da UFT. Neste projeto, todos os alunos, preceptores e professores foram 

cadastrados na mesma ferramenta já em uso no o Telessaúde para a Educação Permanente 

(primeira iniciativa do tipo no país). Qualificação foi realizada com a equipe de regulação 

para que as demandas solicitadas pelos acadêmicos fossem respondidas na ótica necessária. 

Além disso, a figura do “Acadêmico Regulador” foi criada, através de Internato Optativo em 

Telessaúde no Curso de Medicina, capaz de prestar assistência aos pares. A ferramenta 

multidirecional, possibilita consultoria de vários preceptores e professores a um determinado 

caso, centrado na opinião final do médico Regulador em Telessaúde, especialista em Atenção 

Primária e Medicina de Família e Comunidade. 

No prisma da Teleducação, a proposta piloto foi a criação de um centro de 

convivência “digital” para cada turma do curso de medicina da Universidade Federal do 

Tocantins. Consiste em uma sala integrada com tecnologia baseada em software livre, com 

acesso controlado por cada turma do curso, capaz de ofertar em um único lugar, diversas 

funcionalidades, como: ferramenta de webconferência multiponto integrada na sala com 

gravação e playlist, botão de acesso às teleconsultorias do Telessaúde Acadêmico, redes 

sociais, repositório de arquivos na “nuvem”, além de diversas funcionalidades já conhecidas 

na plataforma Moodle. 

Na lógica da Web 3.0, a transformação da página do Programa Telessaúde Tocantins 

Redes em um conceito minimalista, apoiado em um mecanismo de busca próprio com 

relevância definida pelo Comitê Intergestor do Telessaúde, permite minimizar a influência 

privada nas escolhas públicas, além de permitir capturar a experiência do usuário com 

capacidade de análise em tempo real das demandas. 

Dentro destas ações, a criação da disciplina optativa de Telessaúde estruturada em 

redes de atenção, sem pré-requisitos, ofertada aos alunos dos Cursos da Saúde, da Ciências da 

Computação e da Comunicação Social e Jornalismo, pretende desenvolver ações permanentes 



nesse mesmo fio condutor, integrada com o Internato em Telessaúde do Curso de Medicina e 

a Monitoria em Telessaúde. 

 

Resultados esperados 

 

A implantação do Telessaúde Acadêmico tem se mostrado crucial, pois consegue 

resultados nunca antes obtidos, como a integração dos alunos fora do ambiente tradicional de 

ensino e aprendizagem, com possibilidade de que, quando os alunos estão na Universidade, 

possam ter contato mais próximo com o que está fora da Universidade e, quando estão fora da 

Universidade, possam ter contato mais próximo com a mesma. Combate a visão 

Hospitalocêntrica e fomenta a integração dos alunos de maneira permanente com todos os 

professores disponíveis da instituição, não somente enquanto estão cursando a disciplina, mas 

durante toda a sua jornada acadêmica, em uma ótica mais inteligente, com apoio das novas 

ferramentas (Web 3.0), capazes de otimizar o conteúdo e as ações pretendidas, sem o viés 

privado nos mecanismos de busca tradicionais. 


