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PO1480 - Teledermatologia: apoio clínico para o médico de família
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Introdução: A telemedicina é um instrumento de apoio clínico e é 
utilizada,	 principalmente,	 nas	 especialidades	 em	 que	 as	 imagens	
representam	uma	etapa	fundamental	para	a	elaboração	diagnóstica,	
como na dermatologia. A evolução das tecnologias de informação 
e comunicação tem viabilizado a implantação de sistemas de 
teledermatologia em todo o mundo, com excelentes resultados. 
Objetivos:	Apresentar	o	projeto	de	telediagnóstico	em	dermatologia	
implantado	dentro	do	Projeto	TelessaúdeRS/UFRGS,	no	Rio	Grande	
do Sul. Metodologia ou Descrição da Experiência:	Com	a	finalidade	
de	 padronizar	 a	 obtenção	 de	 informações	 clínicas,	 iniciou-se,	 em	
2014,	 no	 Projeto	 TelessaúdeRS/UFRGS,	 o	 desenvolvimento	 de	 um	
formulário	 para	 solicitações	 de	 teledermatologia.	 O	 formulário,	 a	
ser preenchido pelo médico solicitante, inclui dados do paciente, 
descrição	 objetiva	 das	 lesões	 cutâneas,	 história	 da	 doença,	 entre	
outros aspectos. Além disso, são solicitadas imagens do caso e 
disponibilizadas	orientações	 sobre	a	obtenção	de	 fotos.	 Também	é	
fornecido	um	termo	de	consentimento,	a	ser	anexado	ao	prontuário	
do paciente. Após a análise, o dermatologista teleconsultor emite 
um	laudo	padronizado,	com	as	hipóteses	diagnósticas	e	a	sugestão	
de conduta. Resultados: O instrumento desenvolvido foi validado 
entre os teleconsultores do TelessaúdeRS. Os resultados iniciais são 
excelentes,	 com	alta	 resolutividade	dos	casos	e	pouca	necessidade	
de contatos adicionais com o médico solicitante, para a obtenção 
de	 informações	 clínicas	 não	 contempladas	 na	 solicitação	 inicial.	 A	
presença	de	opções	objetivas	para	a	descrição	das	lesões	cutâneas	foi	
considerada um grande auxílio para o preenchimento do formulário. 
No momento, aguarda-se a nova versão da Plataforma de Telessaúde 
do Ministério da Saúde, para que a ferramenta seja disponibilizada 
com a segurança requerida pelas normas da Sociedade Brasileira de 
Informática	em	Saúde.Conclusão ou Hipóteses: As doenças de pele 
são frequentes no atendimento em Atenção Primária à Saúde e a 
dificuldade	de	acesso	ao	especialista	é	comum.	A	teledermatologia	
é	uma	ferramenta	de	grande	utilidade,	no	entanto,	devido	à	ampla	
variabilidade clínica das doenças dermatológicas, a criação de 
ferramentas	adequadas	para	a	formulação	diagnóstica	é	fundamental	
para	viabilizar	o	telediagnóstico	nessa	especialidade.
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