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WEBPALESTRA DO NASF ALCANÇA PÚBLICO EM
MAIS DE 20 ESTADOS DO BRASIL

AlanJonh apresenta a webpalestra:
NASF: Clínica ampliada e apoio matricial na
atenção básica e alcança público em mais
de 20 estados do Brasil

Encurtar a distância e constituir uma rede de
apoio aos trabalhadores da Estratégia de Saúde
da Família são um dos objetivos do TelessaúdeBA.
A webpalestra realizada na última quinta-feira de
março com o tema “NASF: Clínica ampliada e apoio
matricial na atenção básica” representa o alcance
desse objetivo, já que contou com mais de 1.300
participantes de 22 estados e 111 municípios espalhados pelo Brasil.
“O sucesso de público do evento é fruto do
compromisso dos profissionais que compõe as
equipes de NASF eos gestores daAtenção Básica
em todo país”. Foi assim que o palestrante Alan
Jonh descreveu o momento e complementou “Esse
compromisso se expressa na busca por espaços de
educação continuada e de troca de experiências
que possibilitem uma atenção aos usuários ainda
mais qualificada”.
Essa busca por qualificação contínua é reforçada na fala de uma das participantes. Paula Cam-

pos, que atua em Curitiba, e assistiu pela primeira
vez uma webpalestra realizada pelo Núcleo Telessaúde Bahia e considerou o momento como uma
boa oportunidade de Educação Permanente. “A
abordagem foi bem didática e consistente teoricamente, muito interessante a abrangência e a possibilidade de trocar experiências”, ressalta a fonoaudióloga.
Para AlanJonh, que também teve sua estreia
como palestrante em umas das webpalestras do
Núcleo, ele acredita que o Telessaúde pode contribuir não só para qualificação do processo de trabalho em saúde, bem como para atualizações clínicas.
“É de extrema importância para definição de qualificação e construções de condutas terapêuticas
mais condizentes com as necessidades de saúde
dos usuários, com uma vantagem importante que
é o protagonismo do próprio trabalhador na busca
da qualificação profissional” finaliza Alan.

