
Evento Salão UFRGS 2014: X SALÃO DE ENSINO DA UFRGS

Ano 2014

Local Porto Alegre - RS

Título TelessaúdeRS - Experiências em Estomatologia (2009-2014)

Autores VINICIUS COELHO CARRARD
MICHELLE ROXO GONÇALVES
Caren Serra Bavaresco
Carlos Pilz
ERNO HARZHEIM
Lisiane Hauser
MARCIA GAIGER DE OLIVEIRA
MARCO ANTONIO TREVIZANI MARTINS
MANOELA DOMINGUES MARTINS



O câncer bucal é uma doença cuja taxa de mortalidade tem se mostrado alta e estável ao longo das últimas 

décadas, sendo sua detecção relativamente simples e requerendo poucos recursos materiais quando comparado 

ao exame de outras partes do corpo. Mesmo assim, muitas vezes lesões passam despercebidas, levando ao 

diagnóstico tardio e, consequentemente tratamentos mutiladores. A Teleodontologia é definida como o uso das 

tecnologias de informação e comunicação para apoio aos profissionais de saúde. O TelessaúdeRS, integrante do 

Programa Nacional Telessaúde Brasil-Redes desenvolve ações de teleassistência e teleducação especializada 

através de teleconsultorias, webpalestras e curso de educação continuada em Estomatologia. Essas atividades 

têm como objetivo qualificar o cuidado ofertado à população mediante qualificação da prática profissional 

apoiando os profissionais de saúde das equipes da estratégia da saúde da família dos municípios do interior do 

Estado do Rio Grande do Sul e de outros Estados brasileiros.  O objetivo do presente trabalho é descrever as 

ações de Teleodontologia realizadas em Estomatologia no período de 2009 a 2014. Foram realizadas 2 

Webpalestras, 3 edições do curso de atualização e 95 solicitações teleconsultorias. As Webpalestras foram 

transmitidas ao vivo para diferentes Estados com auxílio do Adobe Connect e tiveram como objetivo chamar a 

atenção dos profissionais para as diferentes doenças com manifestação em boca e para a importância da sua 

identificação e do tratamento. O curso de atualização de 20h intitulado “Estomatologia em Atenção Primária à 

Saúde” foi desenvolvido com o auxílio da Plataforma Moodle disponibilizada pelo portal UFRGS. Seu 

cronograma enfocou na orientação dos profissionais com relação ao processo diagnóstico para lesões bucais, 

visando favorecer o seu reconhecimento, com ênfase no câncer bucal e nas suas lesões precursoras. Na última 

edição, concluída em 2013, 60 profissionais de saúde de 33 municípios de diferentes estados (RS, SC, AL, MG, 

BA, PI) participaram do curso. As teleconsultorias foram solicitadas principalmente por cirurgiões-dentistas, 

médicos e enfermeiros, tanto por texto (forma assíncrona), com por vídeo com auxílio do software Skype 

(síncrona). A partir de uma avaliação realizada após o curso, observou-se que os participantes perceberam-se 

mais seguros com relação aos temas abordados. Desta forma, conclui-se que essa tecnologia tem potencial de 

complementar a formação e prestar assistência aos profissionais de saúde no que diz respeito ao diagnóstico e 

manejo das lesões bucais.   


