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6ª Reunião do GT 3 realizada em  29.05.2015 

Data: 29 de maio de 2015 

Horário: das 8:00 às 9:00  horas 

Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão -  

https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false 

 

 

1. Participantes 

Organização Representante Email 

Secretaria Municipal 
de Saúde -SP 

Deborah Pimenta 
Ferreira  

deborah.pimenta@cee78is.org.br 

E-SAUDE Brasil Daiane Maciel daiane.maciel@ cee78is.org.br 

E-SAUDE Brasil  Danilo Gonçalves 
Venâncio  

 

Secretaria Municipal 
de Saúde – SP  

Claudio Pignatari   claudiopignatari@prefeitura.sp.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Saúde – SP 

Francisco Trocolli  

UNIFESP  Ivan Torres Pisa  ivanpisa@gmail.com 

EBESERH Davison Ferreira  Davison.ferreira@ebeserh.gov.br 

Telessaude RS Carlos Pilz  
carlos.pilz@telessauders.ufrgs.br e 
pilzcarlos@gmail.com 

Telessaude RS  Fábio Damasceno fabio.damasceno@telessauders.ufrgs.br 

Hospital Sírio-Libanês  Osmeire Chamelette 
Sanzovo 

osmeire.acsanzovo@hsl.org.br 

Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas 
Gerais  

Thaís Abreu Maia  maia.thais@gmail.com 

PUC-RIO  Ricardo Quintano  ricardo.quintano@gmail.com 

PUC-RIO Giulia Paruolo giuliaperalva@gmail.com 

Bolsista GT1 Andréia Souza  andreia.souzacee78is.org.br 

UNIFESP  Felipe Moretti felipe.moretti@unifesp.br 

Bolsista GT3  
Sumaia Georges El 
Khouri 

sumaia.georges@cee78is.org.br 
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2  PAUTA  
 
1) Apresentação dos protocolos clínicos do projeto do Telessaúde Rio Grande 
do Sul – Srs. Carlos Pilz e Fábio Damasceno 
 
O Sr. Carlos Pilz procedeu à apresentação que se encontra em:  
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=32691183&objAction=browse&
viewType=1 
 
O Sr. Carlos Piltz acrescentou que vai enviar protocolos e resumos clínicos com 
detalhamento da situação. Forneceu também o link para mais esclarecimentos: 
 http://www.ufrgs.br/telessauders/nossos-servicos/apoio-a-regulacao/apoio-
a-regulacao 
A Sra. Andréia Souza perguntou se os profissionais que realizam o atendimento 
por meio da Telessaúde são da Universidade e se existem mais profissionais 
vinculados.  O Sr. Carlos respondeu  que conversa com profissionais das 
unidades de saúde, o serviço 0800 é com 30 médicos na maioria de família e 
comunidade com disponibilidade de 40 horas e regime CLT com política de 
cargos e salários. 
A Sra. Deborah Pimenta Ferreira perguntou se  algum destes protocolos se 
sobrepõem aos outros já desenvolvidos, como do projeto com o HOC ou se são 
complementares. O Sr. Pilz respondeu que os protocolos não se sobrepõem 
principalmente pelas suas características e que procuram fazer coisas simples. 
Acrescentou que o regulador depende da formalização do convênio com os 
Estados. A Sra. Deborah agradeceu a resposta.  
A Sra. Thaís disse que em Minas Gerais  estão fazendo um planejamento para 
conseguir utilizar a lógica que já implantaram. Se tiverem  alguns pontos que 
gostariam  de um norte, podem enviar e-mail. Por exemplo, qual a estratégia 
que utilizaram para definir quais protocolos seriam  priorizados. Qual o  
tamanho da fila? Número de encaminhamentos equivocados? O Sr. Carlos 
respondeu que é tamanho da fila e que só 28% dos encaminhamentos foram 
mantidos. A Sra. Thaís agradeceu a resposta.  
A Sra. Deborah afirmou que esta discussão também existe em São Paulo e que  
não se deve reinventar os protocolos assistenciais. 
A Sra. Andréia relatou que em Maringá foi implantado o Telessaúde em uma 
unidade como piloto juntamente com o Hospital Universitário, mas parece 
que não foi para frente porém  vai tentar resgatar e qualquer dúvida vai  
também solicitar um apoio da equipe TelessaudeRS. 
A Sra. Deborah lembrou que os protocolos de encaminhamento às vezes 
podem variar conforme a região, já que dependem da estrutura da rede. 
A Sra. Thaís perguntou se o arranjo é centralizado no Rio Grande do Sul, o que 
foi confirmado pelo Sr. Pilz. 
O Sr. Felipe Moretti parabenizou o Sr. Carlos pelo trabalho. 
A Sra. Andréia perguntou se  a consultoria é em tempo real, no momento da 
consulta do paciente. O Sr. Carlos respondeu que não é em tempo real, e que 
é agendado um horário entre o profissional que solicitou e o profissional da 
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equipe. Os casos são colocados pelos profissionais no sistema que o Estado 
utiliza e o status do paciente é registrado no sistema, de acordo com a mesma 
atuação do complexo regulador do Estado. Lembrou que a legislação não 
permite consultas à distância. 
O Sr. Davison consultou o link enviado e parabenizou a equipe. 
A Sra. Deborah afirmou que em São Paulo há planos de integração da 
plataforma no SIG PEP e perguntou se há planos de permitir acesos por 
WebService. O Sr. Carlos respondeu que ainda estão esperando definição do 
Estado para saber que  software vão utilizar.  A Sra. Deborah disse que a 
questão vai ser discutida em São Paulo e gostaria de conversar mais sobre 
WebServices. 
A Sra. Andréia perguntou sobre o retorno do paciente para ser resolvido na 
atenção básica. O Sr. Carlos citou como exemplo um caso que foi resolvido e 
acaba sendo compartilhado. A  Sra. Andréia parabenizou a equipe. 
O Sr. Davison perguntou se há iniciativas no estado de criação de linhas de 
cuidado e se esse material está sendo utilizado nas pactuações. O Sr. Carlos 
respondeu que o Estado ainda não começou a por em prática por questões 
políticas. O Sr. Davison parabenizou e considerou  o material muito rico para 
apoiar num trabalho de linha de cuidado.  
O Sr. Ricardo Quintana elogiou o aspecto educacional dos profissionais. 
O Sr. Carlos afirmou que sempre apoiou a política de educação dos 
profissionais do SUS mas não tem conseguido fazer ofertas suficientes de 
cursos. Considera o caso de pacientes o melhor realizado até agora. Afirmou 
também que vê impacto na participação de profissionais que incorporam a 
conduta para resolver casos semelhantes, vê contribuição educacional, vê 
recursos pedagógicos, tem o site Pílulas de Sabedoria e está avaliando os 
impactos. Nada supera as teleconsultorias. 
O Sr. Carlos também ofereceu o trabalho da equipe para os interessados. 
A Sra. Andréia e a Sra. Thais vão propor aos respectivos serviços em que 
trabalham visitas ao TelessaudeRS. 
Todos os participantes elogiaram muito a apresentação e agradeceram. 
A Sra. Deborah agradeceu a apresentação e a presença de todos e encerrou a 
reunião. 

 
 
 
2 -  Apresentação do Capability Maturity Model - Sr. Felipe Moreti (UNIFESP. 
 
Não houve tempo para a apresentação que será realizada na próxima reunião 
do GT3. 
 
 
3 -  Quais os meios de contribuição do GT3 no NWIP Maturity levels for 
terminological resources in EHRs do ISO/TC-215 WG3. 
Não houve tempo para a apresentação. 
 
 
4 -  Informes gerais. 
Não foram tratados outros temas. 
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A Sra. Deborah agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 


