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Objetivos: Dentro das motivações e lacunas apresentadas previamente, este projeto
tem como objetivos:
i) Capacitar a população em ações de saúde primária por meio de tecnologias móveis;
ii) Contribuir para a promoção do uso de tecnologias móveis como instrumento de
ensino e aprendizagem em saúde em regiões rurais;
iii) Evoluir o sistema móvel do InteliMED de modo que possa prover serviços de apoio à
promoção da saúde primária por meio de protocolos.
Para o alcance dos objetivos definidos, o seguinte conjunto de metas foi definido:
i) Identificar áreas de atuação em saúde junto a população dos locais escolhidos, de
modo que estes sejam mais necessários para a realidade dos atores envolvidos;
ii) Instalar protocolos educacionais de apoio à saúde primária no InteliMED, contribuindo
para a preparação de material de apoio à capacitação da população;
iii) Definir um programa de capacitação de Agentes Comunitários de Saúde e da
população jovem de maneira integrada, possibilitando o uso da tecnologia
disponibilizada pelo InteliMED como ferramenta de apoio à melhoria da capacidade de
ensino e aprendizagem sobre protocolos específicos voltados para a saúde primária,
especialmente a preventiva.
Resumo: Extensão universitária se caracteriza por um conjunto de ações que visa
integrar pesquisa e ensino com vistas ao benefício da sociedade. Inovações tecnológicas
têm sido constantemente desenvolvidas com o intuito de não apenas serem provas de
conceitos teóricos, mas também trazerem impactos econômicos e sociais a curto, médio
e longo prazo. O uso de tecnologias móveis em saúde é um exemplo de ação desta
natureza, onde sua aplicação é vista tanto em situações clínicas, quanto educacionais.
No contexto deste projeto com o qual estamos lidando em saúde pública, percebe-se
uma necessidade de melhor disseminar ações preventivas à população, especialmente
as rurais que muitas vezes não tem acesso por falta de recursos humanos e financeiros.

Dentro desta ótica, este projeto tem como objetivo promover a educação continuada da
população rural em protocolos que serão utilizados em equipamentos móveis –
smartphones – por meio do sistema InteliMED como forma de apoio e da promoção da
saúde.

