
 O Núcleo Universitário de Referência e Inovação, ou Telessaúde 3.0, é um novo modelo para 
telessaúde, que foi concebido para promover uma nova forma de integrar as excelências das Universidades 
com as necessidades das unidades assistenciais de saúde do SUS, por meio de tecnologias da telemedicina. 
Os aspectos fundamentais consistem na organização de uma nova “camada de serviços”, que complemente 
os serviços realizados pelos Núcleos de Telessaúde em atenção primária, promovendo, desta forma, o sur-
gimento de uma rede de apoio referenciada, que integra a atenção primária com a atenção especializada, 
urgência e emergência.

 Entre as diversas atividades, os Núcleos Universitários de Telessaúde 3.0 poderiam concentrar-se 
na sistematização dos processos de teleassistência, melhorando a padronização das técnicas de tele-
propedêutica e dos campos mínimos de formulários de informações clínicas, nas diferentes especialidades. 
Além disso, estes núcleos seriam responsáveis pelo  estudo, acompanhamento e garantia da qualidade dos 
serviços  realizados a distância, sob o foco da  responsabilidade civil; pela  ampliação das ações em telediagnóstico; 
pela implementação de serviços padronizados de laudos clínicos a distância; pela de constituição espaços uni-
versitários para a formação permanente de novos profissionais em telessaúde; pela organização de um grupo 
para estudo e acompanhamento e estratégias de implementação de inovações tecnológicas; pela formação 
de um centro de produção de conteúdos digitais para fins de educação profissional, assistência ou prevenção 
de doenças; pela organização de rede logística e estruturada de  encaminhamento de pacientes etc.

 O Núcleo Universitário de Telessaúde 3.0 teria o propósito de ser um centro de referência provedor 
de serviços e conhecimentos especializados , como forma de apoio aos Núcleos de Telessaúde, com a meta 
final de levar Mais Qualidade em saúde para a população. 

Atividades de um Núcleo de Inovação 

 O Núcleo de Inovação da Faculdade de Medicina da USP está desenvolvendo uma solução móvel 
que possibilita levar serviços de saúde para dentro da casa de cada pessoa. Essa solução permite um aten-
dimento integral durante as visitas domiciliárias,  facilitando a comunicação do profissional de saúde com 
o paciente e os familiares durante a explicação de diferentes temas na área da saúde. Também pode ajudar 
a identificar os problemas mais relevantes de uma comunidade.  

Outros aspectos de inovação da Telessaúde 3.0:

• Estruturação e organização dos serviços promovidos a distância, como o Telediagnóstico suportado por   
  Segunda Opinião Especializada a Distância e a Interconsulta Multiprofissional; 

• Sistematização e padronização do processo para emissão de um parecer clínico a distância;

• Desenvolvimento de uma rede estruturada de apoio a núcleos técnico-científicos dedicados à Atenção  
  Primária, através do processo de Referência e Contrarreferência; 

• Articulação com programas governamentais, fortalecendo a atualização profissional continuada em serviço 
a distância, garantindo o acesso ao melhor conhecimento;

• Criação do eCare, atividade de promoção de saúde e redução de riscos e agravos;

• Uso de tecnologia para apoiar os atendimentos domiciliares, com suporte de profissionais de referência 
(Tele-homecare e Telecuidado);

• Organização de observatório para acompanhamento jurídico de atividades realizadas por telemedicina    
  e telessaúde. 

Saúde do Futuro em prol do Futuro da Saúde

Saiba mais em: http://nuvemdasaude.org.br
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