EDITORIAL

Jornal Brasileiro de Telessaúde

CONGRESSO BRASILEIRO DE TELEMEDICINA E TELESSAÚDE A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA
Patrícia Dias1, Deise Garrido2, Eduardo Vieira3, Humberto Oliveira Serra4

O 9º Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde (CBTms2019), realizado no período de 03 a 06 de abril de
2019, em São Paulo – SP, ocorreu em evento simultâneo ao Global Summit – Telemedicine & Digital Health1, organizado
pela Associação Paulista de Medicina (APM).
A organização do CBTms2019 sob os auspícios da Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde2 (ABTms) contou,
também, com colaboradores externos tornando esta novamente uma edição de sucesso, cumprindo com a sua missão de
reunir a Academia, o Mercado, os especialistas na área e os profissionais envolvidos e interessados na temática. Ao longo
dos quatro dias do evento, estiveram presentes cerca de 1.500 pessoas e 123 palestrantes, dentre estes 13 internacionais,
reunidos em um ambiente inovador com o intuito de promover e estimular a troca de conhecimento e de experiências, bem
como a discussão sobre estratégias que, permitam à população a melhoria do acesso a serviços especializados de saúde.
A parte de gestão de trabalhos científicos foi atribuição da ABTMS que aprovou a apresentação de 92 trabalhos, agrupados
sob três categorias: Teleducação Tele assistência e Tecnologia da Informação e Comunicação. Além disso, os três melhores
trabalhos de cada categoria foram convidados a publicar o resumo expandido da experiência no Jornal Brasileiro de Telessaúde
(JBT) e o primeiro lugar de cada categoria concorreu, entre si, ao prêmio “Destaque Jovem Pesquisador ABTms”.
Esta edição do JBT traz, na seção “Relato da Experiência”, alguns resumos dos melhores trabalhos do CBTms2019.
Esperamos que os leitores apreciem os textos disponibilizados, na certeza de que estamos contribuindo com a história da
telessaúde em nosso país.
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