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Resumo

Este trabalho objetivou identificar o perfil de enfermeiros que usam o Telessaúde como estratégia de
educação permanente, analisando também o uso das ferramentas de teleconsultoria e teleconferências por estes profissionais. Nos meses estudados, a utilização dos recursos aumentou o que sugere
uma busca da autogestão do aprendizado pelos atores da pesquisa através da educação a distância.
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Abstract

This study aimed to identify the profile of nurses who use Telehealth as a strategy for continuing
education, also analyzing the use of tools of teleconferencing and teleconsulting by these
professionals. In the months studied, the tool usage increased gradually, indicating that
distance education is an effective method to conduct educational activities.
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