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Foram realizadas 22 tentativas de agendamento e 14
pacientes, com média de idade de 54 anos ± 15 (mediana de
34 anos) predominantemente do sexo masculino (57,1%),
aceitaram realizar o atendimento por teleconsulta. A duração
média das consultas foi de 15 minutos ± 5 (mediana de 8
minutos). A partir do acompanhamento dos atendimentos
foi possível elaborar os Procedimentos Operacionais
Padronizados (POPs) de agendamento, da consulta médica e
do atendimento pós consulta, além do manual de instruções
de acesso a plataforma digital utilizada institucionalmente e
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Com o
intuito de tornar o projeto replicável na instituição, foram
definidos ainda os pré-requisitos básicos para a
implementação da teleconsulta e também indicadores de
qualidade para o monitoramento contínuo.

INTRODUÇÃO
A telemedicina é fundamental para enfrentar os desafios
atuais impostos aos sistemas de saúde. Deste modo, a
sistematização dos processos para o atendimento por
teleconsulta é de extrema importância para assegurar a
continuidade do cuidado com eficácia e segurança. A
definição de Procedimentos Operacionais Padronizados
(POP´s) e protocolos institucionalizados, auxiliam na
uniformização dos atendimentos e facilita a tomada de
decisões da gestão hospitalar, tanto do ponto de vista
assistencial, quanto administrativo.

OBJETIVO

Fluxo de Processos – Ambulatório 5.0

Sistematizar os processos de atendimento ambulatorial
por teleconsulta.
®

MÉTODO
O projeto piloto foi desenvolvido nos ambulatórios de
especialidades de um hospital de ensino de alta
complexidade referência para o tratamento de COVID-19
no período de Maio à Setembro de 2020. O
planejamento e para o seu planejamento foram utilizadas
ferramentas do PMBOK (Project Management Body of
Knowledge). Através de um brainstorm inicial, foram
definidos os objetivos e metas centrais do projeto, os
gestores e a equipe de trabalho. Após a elaboração do
termo de abertura, foi definida a estrutura analítica do
projeto (EAP) e cronograma de entregas. As ações foram
monitoradas e discutidas em reuniões periódicas dos
gestores com a equipe. Por meio de benchmarkings e
alinhamentos com as equipes de apoio (tecnologia da
informação, farmácia, faturamento e divisão de arquivo
médico), foi elaborado o mapeamento dos processos e a
realização de consultas testes com grupos selecionados
de pacientes para padronização dos fluxos de
atendimento e de documentos institucionais.

Figura 1:Fluxo de processos para o atendimento ambulatorial por teleconsulta, São Paulo, 2021.

CONCLUSÃO
A sistematização dos processos para a implantação da
teleconsulta ambulatorial se mostrou eficaz uma vez que
contribuiu para a padronização das ações e garantiu a
segurança dos dados de pacientes e dos profissionais
envolvidos. O projeto se tornou uma importante iniciativa
de atendimento digital na Instituição, viável e reprodutível
mediante a maiores investimentos e estrutura tecnológica.
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