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Telessaúde UPAs - Covid-19 

Como acessar

Médicos e profissionais da 

saúde das UPAs

Contato via telefone

0800 116 12 91
Ramal 3: 

Médicos
Teleinterconsulta

Ramal 4: Enfermeiros 

e outros profissionais 

da saúde

Teleorientação / 

Teleinterconsulta

de enfermagem

Contato para:

Orientações e dúvidas

Discussão de caso 

clínico

Contato para:

Orientações e dúvidas



Teleinterconsulta-médico

Suporte ao paciente:

- Discussão de caso: 

Comorbidades e quadro clínico 
de pacientes atendidos na UPA

Dúvidas:
- Diagnóstico médico / 

propedêutica

- Manejo do paciente 
assintomático

- Manejo do paciente com 
infecção / pneumonia ou 
insuficiência respiratória

- Entre outras dúvidas



Teleorientação / Teleinterconsulta-
enfermagem

Dúvidas:
- Sinais e sintomas

- Uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI)

- Procedimento para triagem / 
classificação do paciente

- Contato próximo com casos 
suspeitos ou confirmados

- Manejo do paciente assintomático

- Transporte e remoção do paciente

- Higiene e limpeza do ambiente

- Cuidados e tratamentos domiciliares

- Entre outras dúvidas

Compartilhar 
conhecimentos

Acolher 
dúvidas

Fortalecer 
o SUS

Facilitar orientações do 
Ministério da Saúde

Apoiar a tomada de 
decisão de enfermagem



Sessão de aprendizagem 
virtual com UPAs e Hospitais 

apoiados por projetos PROADI

Compartilhamento de estratégias HCor de enfrentamento a 
crise Covid:

• Liderança e organização do plano de contigência

• Protocolos e discussão técnica no manejo

• Proteção à força de trabalho

• Fluxos segurança e qualidade assistencial

Reuniões abertas a compartilhamento de experiências entre todos os 
envolvidos – “TODOS ENSINAM TODOS APRENDEM”



Sessão de aprendizagem

Compartilhamento de estratégias HCor de enfrentamento a 
crise Covid:

• Saúde Mental dos profissionais na crise

• Estrutura necessária – insumos, materiais, tecnologia

• Soluções inovadoras para racionalização dos recursos disponíveis

• Ideias de suporte a pacientes e familiares

Reuniões abertas a compartilhamento de experiências entre todos os 
envolvidos – “TODOS ENSINAM TODOS APRENDEM”



Nossa equipe

• Médicos e enfermeiros 
atendendo 24/7 dias por 
semana

• Apoio de equipe 
multiprofissional 

• Capacidade para ate 1000

atendimentos por dia



Nossas atividades

• O HCor está à disposição dos profissionais de saúde das
UPAs para dar apoio no enfrentamento do novo
coronavírus (COVID-19), por meio do Telessaúde.

• Teleinterconsulta: serviço 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para apoiar médicos

• Teleorientação / Teleinterconsulta de enfermagem:
serviço disponível das 7h às 22h, 7 dias por semana, para 
apoiar enfermeiros e outros profissionais de saúde

0800 116 12 91


