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PERFIL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
PARTICIPANTES DO PROJETO TELESSAÚDE-RS. Vanessa Schierholt da Silva, Mônica Maria 
Celestina de Oliveira, João Henrique Godinho Kolling, Eno Dias de Castro Filho, Erno Harzheim 

(orient.) (UFRGS). 
Introdução: O Telessaúde/RS é um projeto apoiado pelo Ministério da Saúde que visa promover educação 
permanente aos profissionais da Estratégia Saúde da Família e aumentar sua resolutividade através de teleassistência 
e teleducação. Conhecer o perfil dos profissionais é fundamental para adaptar as intervenções educativas às suas 
necessidades. Objetivo: Identificar e descrever o perfil do profissional cadastrado na 1ª fase de implantação do 
projeto. Métodos: Foi realizada uma análise descritiva de características pessoais e profissionais obtidas a partir de 
uma base preliminar de 104 questionários da linha de base, aplicados aos médicos e enfermeiros no momento da 
capacitação para o projeto. Resultados: Em nossa amostra, 43, 3% são médicos e 56, 7% enfermeiros sendo que 80% 
dos médicos são homens e 86, 4% dos enfermeiros são mulheres. Estes profissionais apresentaram idade média de 35 
anos. O tempo de formação mediano desses profissionais é de 6, 5 anos (amplitude interquartílica 9 anos), com 25% 
destes profissionais formados há pelo menos 12 anos. Entre os médicos 31, 1% tem residência, mas apenas 5, 1% das 
enfermeiras. Entre estes, apenas 4 médicos tem residência de Medicina de Família e Comunidade e 2 enfermeiras na 
área de Atenção Primária à Saúde (APS). Conclusão: Observamos um significativo número de profissionais 
graduados há longo tempo e a maioria sem residência em APS. A análise preliminar do perfil dos profissionais indica 
que teleassistência e teleducação podem contribuir na atualização profissional e na oferta de cuidado resolutivo e 
qualificado. Além disso, destaca-se a ausência de formação específica para APS. A análise do restante dos 
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profissionais e a correlação entre seu perfil e os temas mais freqüentemente solicitados contribuirão para adaptação 
do projeto. 
 




