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TELESSAÚDE: IMPACTOS NO ESTADO DO AMAZONAS PARA A ENFERMAGEM
Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett1,3; Cássia Rozária da Silva Souza1,4; Luciane da Silva Lima2,5
INTRODUÇÃO: A Telenfermagem utiliza formas de prestar a assistência, considerando as necessidades específicas locais, com
isso, colabora para a transformação na prática dos saberes quando possibilita a troca de experiências, além de alcançar localidades que para momentos presencias seriam inviáveis. Embora as experiências ainda estejam sendo fortalecidas, são consideradas como diferencial para o sistema de saúde na capacitação e educação permanente dos profissionais de enfermagem no cenário brasileiro.
OBJETIVO: Apresentar os impactos da Telenfermagem no Pólo de Telessaúde do Amazonas.
MÉTODOS: Trata-se de uma descrição das atividades desenvolvidas pela Telenfermagem enquanto ferramenta integrante do
Pólo de Telessaúde do Amazonas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas por meio
do Curso de Enfermagem apoiou as professoras da Telenfermagem para integrarem o Grupo de Enfermagem Intensiva que
iniciou-se em 25 de março de 2009 e vem se consolidando como um trabalho importante na área de educação, abordando
diversos temas e conferências mensais desde então, participando de todos os encontros e ministrando temas em cada ano.
Durante as videoconferências houve um intercâmbio bastante producente por interação entre as regiões, com discussão,
sugestões, esclarecimentos e trocas de experiências. O Pólo de Telessaúde da ESA-UEA registrou 313 ouvintes nas videoconferências do SIG Enfermagem Intensiva. Outra iniciativa abordada com a Telessaúde refere-se a webconferência, que vários
cursos e na ocasião de eventos científicos, lança-se mão deste instrumento para carrear o conhecimento aos indivíduos que
não possuem a disponibilidade de participar de forma presencial do evento. Estes motivos se justificam pela sua utilização,
derrubando a distância geográfica, diminuição de custos, logística relacionada ao tempo, além da facilidade em ter a percepção de especialistas nacionais e até internacionais do assunto em questão. Por ocasião do 3º Seminário Nacional de Diretrizes
de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde (SENABS) - (Re) significado dos projetos cuidativos da Enfermagem à luz das
necessidades em saúde da população, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem-Nacional e realizado pela Associação Brasileira de Enfermagem-Seção Amazonas na Universidade Nilton Lins, no período de 3 a 6 de junho em Manaus
em 2012, que contou com a participação de representantes do Ministério da Saúde e de várias Instituições e profissionais de
ensino, pesquisa e de saúde de 25 estados brasileiros e internacionais. O evento foi realizado e transmitido por videoconferência e webconferência, para 8 estados brasileiros, 50 municípios do Amazonas (pontos de Telessaúde) com 253 acessos durante
todo o evento, e acessado por 113 usuários por webconferência. Tal evento foi transmitido pela primeira vez nessas modalidades, sendo um marco histórico para a ABEn-Nacional e Seção Amazonas. Essa articulação foi possível devido a integração
da Telenfermagem da ESA-UEA com a diretoria geral do evento.
CONCLUSÃO: Para a região norte, especificamente para o Amazonas, a Telenfermagem da UEA tem contribuído para a capacitação à distância de enfermeiros, acadêmicos de graduação e pós-graduação, além de permitir visualizar novas formas de prestar
assistência, contribuindo para a melhoria da prática local de enfermagem.
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