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Objetivo:
1) Melhorar a informação em saúde no campo da otorrinolaringologia para o paciente
leigo;
2) Atualizar o conhecimento sobre as doenças e queixas otorrinolaringológicas mais
prevalentes para o médico atuante na rede primária e melhorar o fluxo destes pacientes
para a rede de média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde;
3) Implementar a teleconsultoria em otorrinolaringologia para pacientes em
atendimento na rede do Sistema Único de Saúde.

Resumo: Os dias atuais nos possibilitam a transformação em larga escala do meio em
que vivemos e da sociedade através de ferramentas que facilitam o acesso e a difusão
universal da informação em saúde. Investimentos em tecnologias leves na Atenção
Primária à Saúde são necessários para qualificação no atendimento e construção de uma
sólida rede de referência e contra referência. Objetivo: Melhorar o atendimento e a
informação sobre as doenças otorrinolaringológicas no âmbito do SUS com as seguintes
ferramentas: 1)Melhorar a informação em saúde sobre as doenças mais prevalentes na
otorrinolaringologia para a população, através do 'OtoTube'; 2)Atualizar o conhecimento
técnico sobre essas doenças para o médico da atenção primária através do “Tele5”,
aulas curtas e objetivas complementadas por material didático impresso ou ebook;
3)Implementar a tele-consultoria com otorrinolaringologista para melhorar o fluxo
destes pacientes para a rede de média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde.
Solução: Trata-se de um projeto de extensão o qual se desenvolverá nos três módulos
simultaneamente. O paciente terá acesso à video-aulas produzidas com informação
confiável, objetiva, em linguagem leiga, importante na conscientização e na vigilância
do seu problema com duração de 3 minutos, o “Ototube”.
Para melhorar a
resolutividade da rede primária e a agilidade dos encaminhamentos dos casos
potencialmente graves, forneceremos educação médica continuada para o médico

responsável pelo primeiro atendimento na rede básica de saúde, através do 'Tele5'. A
tele-consultoria será através do uso da Plataforma HealthNET para envio, discussão e
seguimento dos casos relacionados a esta especialidade médica.

