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Como expressar nas palavras,  
os gestos que queria fazer,  

as coisas que gostaria de ver,  
os belos amanhecer e entardecer,  

e o sombrio morrer...  
faltam-se falas.  

 
Mas ao expressar  

o simples fato de escrever, falar,  
nada existe para preocupar...  

nada pode deturpar,  
na essência pelo chorar,  

no gesto por beijar,  
comover e alavancar  

o puro e simples "amar".  

 

Renato Russo 
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Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo investigar as concepções de profissionais 
de Enfermagem sobre educação continuada e permanente, bem como suas 
demadnas de formação.A investigação foi conduzida em um hospital privado, com 
profissionais no momento do treinamento admissional, atuantes em cenários de 
trabalho hospitalar em uma instituição localizada na cidade de São Paulo. 
Participaram dois grupos: 8 enfermeiros formadores (profissionais que atuam na 
capacitação de funcionários recém admitidos) e 28 enfermeiros em formação 
(profissionais admitidos no cenário de junho/2007 ao período final de coleta). Para 
seu desenvolvimento foi aplicado: questionário para o primeiro grupo e entrevistas 
individuais semi-estruturadas para o segundo grupo de sujeitos. O perfil dos 
formadores: sexo feminino, idade entre 29 à 35 anos, nível superior com 
especialização completa, tempo de formação e de exercício profissional no cenário 
em estudo de 11 à 15 anos, sendo que, de 1 à 3 anos nesta localidade, atuam na 
área de ensino. Entretanto os Enfermeiros em formação foram caracterizados 
também do gênero feminino; 20 à 30 anos; graduação em enfermagem; tempo de 
exercício profissional inferior à dois anos e tempo de atuação na instituição como 
Enfermeiro, maior que 1 ano e 1 mês. Para o tratamento dos dados, optou-se pela 
sistematização quantitativa para à caracterização dos sujeitos e os demais, análise 
qualitativa. A pesquisa revelou que na dimensão das concepções da Educação 
continuada, os formadores sinalizam conceitos a favor da educação em saúde. Em 
contra partida, o enfermeiro em formação, engloba em seu discurso alguns 
aspectos do ensino informativo. No tocante da Educação Permanente, os 
Enfermeiros formadores, em sua maioria, não reconhecem a diferenciação do 
processo educativo que norteiam a Educação Continuada e a Educação 
Permanente, tendo-as como sinônimo. Os referidos enfermeiros não esboçam 



clareza e nitidez do conceito. Entre as barreiras foram mencionados a 
indisponibilidade à aprendizagem; tempo e falta de parceria com a liderança. Os 
formadores expressaram necessidades de se trabalhar conteúdos que englobem 
os aspectos organizacionais, comportamentais e as competências profissionais. Os 
enfermeiros em formação, por sua vez, expressaram  carência de aprendizado em 
relação aos protocolos institucionais e procedimentos específicos de enfermagem. 
Na dimensão das possibilidades de Educação permanente no treinamento 
admissional, a parceira entre a liderança, enfermeiro formador e recém admitido. 
Ainda nessa perspectiva, julgam conveniente a aproximação do cenário de prática, 
afim de  identificar as necessidades e individualizar as ações educativas para cada 
profissional. Esta pesquisa abre novas indagações e possibilidades de ações e 
estratégias educativas do processo de trabalho em cenários hospitalares, 
vinculados ao treinamento admissional. Projeta-se ações em direção à  uma 
abordagem crítica, reflexiva, construtivista e centrada no processo de trabalho,  

visando possibilitar  movimentos dinâmicos na produção do saber e  a favor da 
educação permanente. 
.  
 
Palavras-Chave: 1.Educação Permanente 2. Enfermagem 3. Treinamento admissional 

 
 

 
 
 
 
Abstract 
 

Summary  

This study aims to investigate the conceptions of Nursing professionals on 
permanent and continuing education, as well as their training demands. Research 
has been conducted in a private hospital, with professionals at the time of 
admission, training in hospital work scenarios in an institution located in the city of 
São Paulo. Participated in two groups: 8 professional nurses trainers (professionals 
acting on training of officials recently admitted) and 28 professional nursing training 
(admitted in June/2007 until collection period end). For its development was 
applied: questionnaire for the first group and individual semi-structured interviews 
for the second group of subjects. The trainers' profile: female gender, age between 
29 to 35 years, college degree with complete specialization, professional training 
and exercise in scenario study of 11 to 15 years, and that, from 1 to 3 years in this 
locality, acting in Education. However the nurses in training were characterized also 
female gender; 20 to 30 years; graduated nursing; professional experience time 
less than two years and practice time in institution such as nurses, more than 1 year 
and 1 month. For data processing, were chosen institutionalizing quantitative for the 
characterization of the subject and others, qualitative analysis. The survey showed 
that the dimension of the concepts of continuing education, the trainers signaling 
concepts in favour of Health Education. On the other hand, the nurse in training, in 
his speech, includes some aspects of informational teaching. Standing in respect of 
Permanent Education, the Nurses trainers, mostly do not recognize the 
differentiation of the educational process that guide the Continuing Education and 
Permanent Education, as synonym. Those nurses do not show clarity and 
sharpness of the concept. Between the barriers were mentioned the unwillingness 
to learning; time and lack of partnership with leadership. The trainers express 



content work needs that include organizational aspects, behavioural and skills. 
Nurses in training, in turn, reflect the lack of learning in relation to specific 
procedures and institutional protocols of nursing. On the size of Permanent 
Education opportunities in admission, training between partner, nurse leadership 
and newly admitted trainer. Even in this perspective, Nurses point convenience the 
approximation to scenario to practice, in order to identify needs and individualize 
educational actions for each professional. This detailed research opens up new 
opportunities for educational strategies and actions of the working process, linked 
scenarios hospital admission to training. Actions toward a critical approach, 
reflexive, construtivistic and worker process-centric, aimed at enabling dynamic 
entries in the production of knowledge and in favour of Permanent Education can be 
developed. 

.   

Keywords: 1. Permanent Education 2. Nursing 3.  Admission training 
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 APRESENTAÇÃO  

 

 A Educação em Saúde ganha oportunidade de expansão e valorização, 

a partir de discussões e reflexões acerca de sua temática. Assim, estudiosos 

que queiram contribuir para a construção desse saber devem “nutrir e 

enriquecer” seus conhecimentos, apoiados no entendimento das teorias e a 

partir da reflexão crítica sobre as práticas.  

 No entanto, observa-se um grande distanciamento entre o desejado e a 

realidade, demandando aprofundamentos na produção teórica, produzindo 

novos referenciais teóricos construídos em movimentos de reconstrução e 

reelaboração. 

Neste trajeto, realizei a graduação em Enfermagem e vivenciei o  papel 

de educadora no cuidado do paciente, na interação com familiares e equipe 

multidisciplinar.  Em outra oportunidade ao longo da minha carreira, me deparei 

com a docência acadêmica, a qual me trouxe um novo olhar sobre o educar, 

despertando-me inquietudes entre o saber e o ensinar. Atualmente 

desempenho atividade profissional  no campo da Educação Continuada, em 

um hospital privado de grande porte, da cidade de São Paulo e minhas ações 

educativas estão centradas no período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de treinamento admissional  da equipe de Enfermagem. No processo 

educar/treinar, trago conflitos internos. Para mim , o aprendiz  demonstra 

atitude passiva do processo de ensino-aprendizagem, apelidado aqui como 

“aprendiz sem fala”, pois não ocorrem questionamentos envolvendo o      objeto 
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APRESENTAÇÃO  

 

 a ser estudado, o porque de tal metodologia de ensino ao invés de outra, ou 

mesmo,  querer aprender ou não, em determinada ocasião. Segue a lógica e a 

demanda da instituição. A FIGURA 01 representará esquematicamente a 

justificativa do objeto em estudo: 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01: representação esquemática da justificativa do objeto em estudo 

 

É neste campo, formação de profissionais de enfermagem, que se 

inscreve a pesquisa que proponho, a qual tem fortes traços de origem em 

minha própria trajetória como profissional e educadora em enfermagem. 

Educadora 

Ensino-aprendizagem 

 

Confiltos internos: 

Educar / treinar 

 

A

A 

Atendimento das necessidades 

educacionais da instituição e 

do recém-admitido 
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2. INTRODUÇÃO 

  

2.1 Contextualização do objeto de estudo   

 

 Quando pensamos no binômio Saúde-Educação, o ensino em saúde, 

pode-se considerar  três eixos: formação do profissional da saúde, práticas 

educativas  com a comunidade e a educação permanente dos profissionais da 

saúde (FIGURA 02):  

 

BINÔMIO SAÚDE-EDUCAÇÃO: ENSINO EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02: Eixos do Ensino em Saúde 

 

O eixo da formação do profissional da saúde, no qual se encontra a 

Educação para o Profissional que quer atuar na área de saúde (nível técnico, 

graduação, Latu-senso, Sritu-senso, etc.), abrange a formação de recursos 

humanos. 

 

 

EIXO DA FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DA 

SAÚDE 

EIXO DA FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DA 

SAÚDE 

EIXO DA FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DA 

SAÚDE 
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INTRODUÇÃO 

 

O eixo das práticas educativas com a comunidade tem nos grupos um 

importante espaço para a construção da saúde, no âmbito prevenção ou 

promoção. 

O eixo da educação permanente dos profissionais da saúde privilegia o 

desenvolvimento  dos  “recursos humanos” que já    concluíram   o   “ensino 

formal” e agora participam de atividades educativas nos cenários de trabalho.  

Em cada um dos três eixos, visualiza-se uma complexidade e 

particularidade, quando se idealiza discutir estratégias para aprimorar a 

educação. 

Na educação permanente dos profissionais da saúde,  foco desta pesquisa, 

demonstra um movimento conservador orientado pela aprendizagem que atenda 

a lógica e necessidades dos serviços.  

Segundo MONTEIRO, et al. (2004, p. 543) 

as atividades educativas, nos serviços de saúde em geral......são 
dependentes de dirigentes e normas institucionais.......Para reverter 
essa situação, é necessário chegar à essência da questão, 
abstraindo a realidade e compreendendo os fenômenos na sua 
realidade concreta, estabelecendo correlações entre o processo 

produtivo e o educativo. 

 

 Em decorrência desse modelo, o conhecimento esboça fragilidades, 

desfavorecendo mudanças significativas no cotidiano dos “serviços de saúde”.  

Para RAMOS (2003), citado em MORENO, et al. (2005, p.5),   

assumir a questão do trabalho em saúde exige romper com a tradição 
de pensar etapas e produtos como núcleos fragmentados, 
compreendendo o trabalho como condição humana, presente na 
significação da realidade com as marcas dos trabalhadores em suas 
relações sociais e de produção. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma vertente possível de exploração da questão do “trabalho em saúde” 

seria a ampliação dos “olhares” acerca dos trabalhadores, bem como suas 

relações profissionais/sociais que interagem, dificultam ou favorecem sua 

produção. 

As práticas educativas no interior das instituições poderiam fomentar 

possibilidades para seu rearranjo e reconstrução. 

Para MONTEIRO et al. (2004, p.4.), 

as atividades educativas, nos serviços de saúde em geral, 
caracterizam-se pela fragilidade de inserção institucional e modismo 
pedagógicos, dependentes de dirigentes e normas institucionais 

muitas vezes acríticas. 
 

Para o autor, a reversão da situação está na correlação entre o processo 

produtivo e educativo.  

 CECCIM (2005, p.6 ), afirma: 

o papel das práticas educativas deve ser crítica e incisivamente 
revisto para que almeje a possibilidade de pertencer aos 
serviços/profissionais/estudantes que a dirigem, de forma que os 
conhecimentos que veiculam alcancem significativo cruzamento entre 
os saberes formais previstos pelos estudiosos ou especialistas e os 
saberes operadores da realidade – detidos pelos profissionais em 
atuação – para que viabilizem auto-análise e principalmente 
autogestão.   

 
 Na área hospitalar, a atuação profissional segue diretrizes hierárquicas e 

verticais, o que contribui para a ausência de diálogo, fragilizando as relações e  

troca, atributo facilitador e motivador, para o desempenho das atividades 

educativas. MONTEIRO et al. (2004, p. 543). 

Os programas educativos nesse cenário, geralmente são compatíveis com 

os objetivos e prioridades da instituição, sendo a avaliação da sua eficácia por 

meio da observação da prática. (MONTEIRO et al. (2004, p. 543). 
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OLIVEIRA (2003, p. 12) comenta: 

Flexibilidade, criatividade e formação continuada são elementos 
requeridos na trajetória de atuação dos trabalhadores para estes 
novos tempos. No setor educacional surgem novas abordagens, 
teorias e metodologias que passam a ser experimentadas e 
reconstruídas. Os modelos educacionais vigentes não respondem a 
todas as situações emergentes, o conhecimento construído através 
das práticas pedagógicas antes restritas ao âmbito escolar, passa a 
ser exercitado em novos ambientes ou espaços de aprendizagem que 
apresentam elementos ainda em parte desconhecidos. 
 

 
 A Educação Permanente deve buscar rearranjos nos cenários de 

trabalho, os quais entrelacem, a partir de novas metodologias de 

aprendizagem, a sedimentação do conhecimento oferecido, objetivando 

atender a demanda e as exigências do cenário e do meio social. 

 De acordo com  Palma (2000): 

[...] não mais se pode aprender na infância e na adolescência quase 
tudo aquilo de que se vai necessitar ao longo da vida. Entende que o 
conhecimento necessário não se pode adquirir ao acaso, sem a ajuda 
de um ensino formal. Propõe a educação continuada, permanente 
como necessidade do ser humano sem limites de idade ou de 
concepções, ao longo da vida, com o intuito de promover o seu 
aperfeiçoamento global. No  cenário  educacional,  a  educação 
permanente ou continuada, ressurge na década de 90, motivada pelo 
crescimento de aspirações de aprendizagem dos adultos suscitados 
pela demanda social de novas competências. (p.18) 

 
 

PASCHOAL (2004) entende que 

a educação permanente surge como uma exigência na formação do 
sujeito, pois requer dele novas formas de encarar o conhecimento. 
Atualmente, não basta ‘saber’ ou ‘fazer’, é preciso ‘saber fazer’, 
interagindo e intervindo, e essa formação deve ter como 
características: a autonomia e a capacidade de aprender 
constantemente, de relacionar teoria e prática e vice-versa. (p.2) 
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 Esse mesmo autor aborda: 

Na educação permanente, estão inseridas a educação continuada e a 
educação em serviço, entendo por educação continuada todas as 
ações educativas desenvolvidas após a graduação, com o propósito 
de atualizar, aprimorar e adquirir conhecimentos, mediante atividades 
de duração definida e de metodologias formais. E como educação em 
serviço considero as ações educativas desenvolvidas durante o 
processo de trabalho. (p.4) 

 
 

FIGUEIREDO (2003) conceitua a educação permanente como uma 

estratégia de intervenção pedagógica institucional, que utiliza o próprio espaço 

do trabalho para desenvolver a capacitação dos profissionais. 

 

2.2. Questões Norteadoras da Pesquisa 

 

Frente às dimensões pessoal, coletiva e teórica, elejo como questões 

norteadoras: 

 

Quais as concepções de educação continuada e educação permanente 

dos profissionais de Enfermagem que participam de treinamentos 

admissionais em cenários hospitalares? 

 

Quais as suas necessidades e barreiras de educação permanente?  

 

Quais as  suas possibilidades para desenvolver um processo de educação 

permanente?  
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33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

  

OObbjjeettiivvoo  ggeerraall  

  

    Investigar concepções de profissionais de Enfermagem no treinamento 

admissional, em cenários de trabalho hospitalar em uma instituição localizada 

na cidade de São Paulo.  

 

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

  

Apreender as concepções de à educação continuada e educação permanente 

dos profissionais de Enfermagem que participam do treinamento admissional 

em ambiente hospitalar 

 

Identificar suas concepções das necessidades e barreiras educativas 

 

Verificar as concepções referentes às possibilidades para desenvolver um 

processo de educação permanente 

 

Este projeto tem como meta delinear diretrizes para um processo de 

educação permanente. 
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44..  EDUCAÇÃO CONTINUADA /EDUCAÇÃO  PERMANENTE 

    

4.1 Educação Continuada e Educação Permanenteem Saúde 

 

4.1.1  Contexto histórico 

Para adentrar no campo e promover maior embasamento, considero 

importante situar os marcos evidenciados em Conferências Nacionais de 

Saúde e Recursos Humanos (Saúde debate. p. 39-44, jul. 1996). 

As Conferências de 1941 e 1950 esboçaram uma abordagem de 

Recursos Humanos, mais genérica vinculada à formação de nível superior e 

centralizada no profissional médico.  

A conferência de 1963 incorpora inquietudes acerca da preparação de 

“pessoal de nível técnico”.  

Os Anais IV e V das conferências de 1967 e 1975  conceituam o 

treinamento em saúde, a partir das necessidades de nível médio. 

Na conferência de 1977, propõe Educação Continuada de forma 

declarada, em decorrência da carreira sanitarista, que recomenda sua 

implantação  a fim de acoplar novos conhecimentos à formação inicial. 

Na conferência de 1980, a Educação Continuada vem relacionada a 

projetos externos de cobertura. Nesse sentido, ressaltam-se as propostas que 

visam à implantação de programas docente-assistente e a Educação. 

As Conferências de 1986 e 1992 reconhecem a importância da área de 

Recursos Humanos no interior das políticas de saúde, desencadeando discus- 
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são sobre   o   tema, como as Conferência de Recursos Humanos (1986 e 

1993). 

Para MOTTA e RIBEIRO (1986), a 1º Conferência de Recursos 

Humanos (1986), chega a definir a Educação Continuada como: 

um processo organizado permanente, sistemático, direcionado a 
clientes institucionais, com uma política de saúde definida, tendo em 
vista a real necessidade dos usuários.  

 

Na 2º Conferência de Recursos Humanos (1993), é proposto o setor de 

Recursos Humanos nas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e a 

criação e sistematização de programas de Educação Continuada de forma 

descentralizada e institucional. 

Observa-se, dessa forma, que as Conferências realizam um debate 

sobre Educação Continuada e Educação Permanente, que em suas dimensões 

metodológicas, organizacionais e estratégicas. 

  

4.1.2  Conceitos 

 

Para MOTTA e RIBEIRO (1996. p.3), há diferenças conceituais entre  

Educação Continuada e a Educação Permanente:  

 
A produção teórica sobre o campo da Educação Permanente permite, 
a nosso juízo, que se faça uma distinção clara e inequívoca entre 
educação continuada e permanente. Apesar de ambas conferirem 
uma dimensão temporal de continuidade ao processo de educação, 
correspondente às necessidades das pessoas durante toda a vida, 
assentam-se em princípios metodológicos diversos. 
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Comentam  NUNES; BUSS; MOTTA (2001, p.4 ): 

A idéia de que os processos educacionais são contínuos ou 
permanentes é tão antiga quanto a própria história do homem. No 
entanto, só no início do século XX é que formalmente se organizaram 
programas de educação continuada. A partir de então, cresce no 
mundo o reconhecimento da necessidade de se instituírem 
programas de educação continuada ou permanente. Apesar desse 
crescente consenso, as dificuldades de se implantar/implementar 
programas que de fato respondam às necessidades de qualificação 
apontadas pela dinâmica do trabalho tornam-se cada vez mais 
evidentes.   

 
Para os autores há várias dificuldades:  

É preciso compreender os conceitos que permeiam as idéias e 

as possíveis distinções entre os termos educação continuada e 

educação permanente. 

 

 Estabelecer diálogos ao processo de trabalho em saúde, de 

forma que este possa informar sobre os problemas do trabalho 

e suas estratégias educacionais de enfrentamento; 

 

Aprofundar a compreensão dos novos contextos em que se dá 

a organização do trabalho, assim como o papel das novas 

competências profissionais na dinâmica do trabalho.   (NUNES; 

BUSS; MOTTA (2001, p.4 ) 

 

Segundo MOTTA; RIBEIRO (1996, p.42.),  

apesar da importância da Educação Continuada/Permanente vir 
crescendo, ainda assim apresenta-se vaga quanto ao seu papel na 
reorganização dos modelos assistenciais e na reestruturação de 
formas de intervenção educativa no interior dos serviços de saúde. 
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RICAS (1994), citado em RIBEIRO E MOTTA .(1996), no setor da saúde, 

os termos continuada e permanente, embora não opostos, conferem 

especificidade ao processo ensino/aprendizagem. 

NUNES (1993), citado em RIBEIRO E MOTTA .(1996), caracteriza a 

educação continuada como: 

alternativas educativas mais centradas no desenvolvimento de grupos 
profissionais, seja através de cursos de caráter complementar e 
mesmo seriado, seja através de publicações específicas de um 
determinado campo.(p.42) 

 
 

MEIJA, citado por DAVINI (1994), conceitua a Educação Continuada 

como:  

conjunto de experiências que se seguem à formação inicial e que 
permitem ao trabalhador manter, aumentar ou melhorar sua 
competência, para que ela seja compatível com o desenvolvimento 
de suas responsabilidade 

 
.  

Na Educação Continuada, as práticas educativas são elaboradas e 

direcionadas, segundo a ótica dos serviços, como DAVINI, citado em RIBEIRO 

e MOTTA (1996), afirma: 

de forma freqüente, as demandas oriundas das esferas de gestão dos 
serviços e das necessidades sentidas pelos profissionais têm uma 
resposta comum sob a  perspectiva da Educação Continuada. São 
orientadas pela concepção de que “as mudanças desejadas para as 
instituições se alcançam basicamente desde a acumulação de 
informação e se direcionam eficazmente pela difusão de informações 
e políticas.(p.42) 

  
 

OGUISSO, citado por SILVA, et al.(2008), entende que: 

 a educação continuada é um processo dinâmico de ensino-
aprendizagem, ativo e permanente, destinado a atualizar e melhorar a 
capacitação de pessoas ou grupos, face à evolução científico-
tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e metas 
institucionais.(p.47) 
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Assim, insinua-se que o trabalhador é um telespectador de seu próprio 

aprendizado. 

 
Para MONTEIRO, et al. (2004),  

a Educação Continuada em ambiente hospitalar é geralmente 
utilizada com o objetivo de racionalizar recursos por meio da 
padronização de procedimentos do melhor desempenho de 
profissionais. O desenvolvimento pessoal segue os objetivos dirigidos 
para as finalidades da empresa. 

  
MOTTA e RIBEIRO (1996) salientam que, sob essa ótica, a competência 

é atributo individual vinculado ao domínio do conhecimento e habilidades.  

Para CECCIM (2005) a Educação em Saúde corresponde à Educação 

Continuada, quando se visa à construção objetiva de quadros institucionais e à 

investidura de carreiras em serviço, tempo e lugar específicos. 

 

Para o autor  o conceito de Educação Permanente em Saúde foi adotado 

para obter uma ampla intimidade entre formação, gestão e atenção  na área 

específica de saberes e de práticas, com tecnologias construtivistas de ensino 

aprendizagem).   

A Educação Permanente ocorre de maneira inédita no Brasil, a partir da 

aprovação do  Conselho Nacional de Saúde (CNS), pactuação na Comissão 

Intergestores Triparte (CIT) e legitimação na 12º Conferência Nacional de 

Saúde, da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde apresentada 

pelo Ministério da Saúde, em 2003. 

MONTEIRO, et al.  (2005) comentam que, no final da década de setenta, 

a Organização das Nações Unidas para Educação e a Ciência (UNESCO) 

priorizou, entre seus objetivos para os próximos anos, a  Educação Permanen - 
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te, definida como um processo que deve continuar por toda a vida adulta, como 

um processo  que envolve aspectos do desenvolvimento integral do ser 

humano, não se limitando a treinamentos técnicos  e formais. 

CECCIM (2005) aponta que a Educação Permanente em Saúde pode 

corresponder à Educação Formal de Profissionais, quando esta apresenta-se 

amplamente porosa às multiplicidades da realidade de vivências profissionais e  

em aliança com projetos integrados entre o mundo do trabalho e o mundo do 

ensino. 

Segundo o autor, 

a Educação Permanente em Saúde, ao mesmo tempo em que 
disputa pela atualização cotidiana das práticas segundo mais 
recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos 
disponíveis, insere-se em uma necessária construção de relações e 
processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta, - 
implicando seus agentes -, às práticas organizacionais”. implicando a 
instituição e/ou o setor de saúde -, e as práticas interstitucionais e/ ou 
intersetoriais, - implicando as políticas nas quais inscrevem os atos 
de saúde (p.162) 

 

 O autor defende, a aproximação do profissional inserido no interior das 

equipes, a fim de otimizar a construção de relações e trocas, objetivando 

identificar a real necessidade do aprendiz que participa e realiza atividades que 

vão impactar de forma direta ou indireta, na lógica da instituição. 

Para SILVA et al (2008, p. 48), 

 
a Educação Permanente em Saúde é uma nova  estratégia para a 
formação e desenvolvimento das práticas educativas , devendo ser 
tomada como um recurso inovador para a gestão do trabalho, 
entendendo que o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano 
das organizações e ao trabalho. Na proposta da Educação 
Permanente, a mudança das estratégias de organização e do 
exercício da atenção terá que ser construída na prática concreta das 
equipes. 
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RIBEIRO; MOTTA (1996), consideram que  

a Educação Permanente em Saúde,  tem como objeto de 
transformação o processo do trabalho, orientado para a melhoria da 
qualidade dos serviços e para equidade no cuidado e no acesso aos 
serviços de saúde. 
{....} a Educação Permanente se situa no contexto de uma virada no 
pensamento da educação profissional, na qual o processo de trabalho 
é revalorizado como centro privilegiado da aprendizagem.(p.44) 
. 

CECCIN (2007, p.5.) insere a Educação Permanente em Saúde na 

função gerencial 

o devir da educação (conduzir às aprendizagens, construir o 
conhecimento, compartilhar experiências de problematização, 
organizar práticas educativas, compor coletivos de 
aprendizagem/círculos de cultura, produzir o desenvolvimento por 
desafios sócio-interacionistas, fazer emergir novos saberes e fazeres 
pela exploração problematizadora dos saberes e fazeres vigentes, 
entre outros processos próprios das relações de ensino-aprendizagem. 

 
Nos movimentos de busca por inovações das práticas educativas na 

esfera dos serviços, o trabalhador não pode ser coadjuvante e sim protagonista 

do seu próprio saber. 

 
 BACKES (2004 p.18) afirmam:  

 .A Educação Permanente no trabalho destaca-se como ferramenta 
pedagógica, alinhada com a nova visão de mundo, centrada no 
trabalhador e na competência técnica e humanística, compreendendo 
e percebendo o individuo....na qual ocorra uma superação dos limites 
de formação e das práticas tradicionais de saúde 

. 
  

 Para esse autor, a Educação, nos cenários de trabalho, a qual deve estar 

centrada no trabalhador, ou seja, no aprendiz em que na nossa realidade, 

pouco detém de liberdade de expressão para reais necessidades de 

aprendizagem. 

Assim a Educação Permanente assume o trabalhador como sujeito, 

oferecendo-lhe condições de ir em busca de suas próprias lacunas e deficiên- 
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cias de  aprendizado, subsidiando, o desenvolvimento de suas competências. 

 

SALUM; PRADO, citado por SILVA, et al (2008, p.48), afirma 

o desenvolvimento de um processo educativo junto a adultos no seu 
ambiente de trabalho ou para o seu trabalho, deve levar em 
consideração que o ponto de partida da aprendizagem é a 
experiência adquirida por esses profissionais em sua vida diária e que 
cada um já vem com uma bagagem específica. Ao assumir sua 
profissão, o trabalhador precisa integrar “seu jeito de ser”, adaptando 
suas características pessoais à cultura organizacional. Para isso   o  
profissional deve estar engajado e querer crescer, pois o aprendizado 
se dá pela conscientização. 

 

 O diálogo com a literatura até aqui empreendido exige a análise de  

relações, necessidades e limites dos processos educativos em cenários de 

trabalho no âmbito da prática da Enfermagem em contexto hospitalar. O 

próximo tópico abordará este núcleo teórico.  

 

4.2  Educação Continuada e Educação Permanente em Enfermagem 

 

A educação continuada é essencial para a Enfermagem nos serviços de 

saúde, como afirma SILVA, et al, (2008, p. 48); 

 
a educação continuada pode configurar-se como um campo de 
captação e propagação de conhecimento,  práticas e reflexões sobre 
o processo de trabalho da enfermeira e da equipe de enfermagem 

 
 

Para BEZERRA (in SILVA 2008): 
 

evidencia-se o importante papel da educação continuada na 
mobilização das potencialidades dos trabalhadores de enfermagem, 
pois, ao resgatar uma concepção voltada para o desenvolvimento 
desses profissionais, permite uma melhor compreensão da 
experiência de identidade e seus saberes (p. 48) 
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Para OGALESCO (2006),  

a contínua mudança em conhecimento e habilidades médicas, tanto 
quanto o rápido avanço tecnológico, na profissão da enfermagem 
torna a educação profissional continuada imprescindível (p.235). 

 

PEREIRA & KURGANT (1992) apontam que o profissional de 

enfermagem deve se conscientizar da necessidade seu desenvolvimento, pois 

o avanço tecnológico e as constantes mudanças sociais exigem buscar, 

adquirir, rever e atualizar seus conhecimentos. 

FURZEG & PEARCEY, P. (1999), considera que a importância da 

educação continuada para o profissional da enfermagem, tem aumentado sua 

ênfase ao longo dos anos. 

A educação continuada possibilita abertura dos horizontes da educação 

permanente nos serviços de saúde.  

 “Atualmente o Ministério da Saúde descreve que alguns programas 
utilizados pelos Serviços de Educação Continuada (SEC) das 
instituições de saúde possuem limitada capacidade de produzir 
impacto sobre as instituições formadoras, no sentido de alimentar 
processos de mudança, já que mantêm a lógica programática das 
ações, não desafiando os distintos atores para uma postura de 
mudança e problematização de suas práticas e do trabalho em 
equipe. (BRASIL, citado por SILVA, et al, 2008, p. 48) 
 

 
 Para NUNES; BUSS; MOTTA (2001, p.6 ),  

[....] novas referências favorecem o deslocamento de ações 
pedagógicas para o espaço de realização do trabalho, onde a 
“rubrica” de educação permanente aparece como mediadora 
importante.  Essa opção, no entanto, requer ações de caráter 
estratégico para a obtenção de impacto no sistema como um todo. 

 

MANTOVANI MF; et  al. (2006, p. 338), afirmam que  

enfermeiros estão em constante processo de educação, para tornar-
se conscientes deste processo, eles precisam desempenhar suas 
ações com reflexão crítica, curiosidade, criatividade e investigar por 
meio da educação permanente, continuada e educação em serviços. 

 
 

 



 18 

EDUCAÇÃO CONTINUADA / EDUCAÇÃO PERMANENTE  

 

Os autores propõem uma aproximação entre educação continuada e 

educação permanente em saúde 

Penso ser relevantes, no processo de trabalho do enfermeiro, a 
compreensão e a diferenciação das ações que compõem a educação 
permanente, continuada e em serviço, para que o profissional 
estabeleça seu plano de trabalho, consciente de seu 
comprometimento pessoal, profissional e social com  meio em que 
está inserido.( MANTOVANI MF; et  al. (2006, p. 342) 
 

 
O momento atual requer ajustes e releitura dos profissionais de 

enfermagem e das instituições de saúde para a proposição de espaços 

formativos  inovadores e que superem os modelos vigentes, centrados na 

transmissão dos conteúdos. 

PASCHOAL (2004, p.2) salienta: 

[...] quando me refiro à Educação em serviço na Enfermagem, 
entendo como objeto de transformação o processo de trabalho, que 
envolve o gerenciar, o cuidar e educar, partindo da reflexão sobre o 
que está acontecendo no serviço sobre o que precisa ser 
transformado. 

 
Percebe-se assim importância e amplitude da educação permanente 

para a Enfermagem, onde os pilares do cuidar vão além da prática assistencial, 

abarcando também a educação e gestão. 

  Dessa forma, é fundamental empreender uma revisão dos  

movimentos de aproximação entre a educação permanente e continuada em 

ambiente hospitalar  no campo da Enfermagem, identificando suas  interações 

e ou interseções. Esse movimento de busca visa ao desvelamento de 

premissas norteadoras para o objetivo principal deste estudo, ou seja, a 

construção de diretrizes para um processo de educação permanente 

de profissionais de enfermagem, em treinamento admissional, 

em cenários hospitalares. 
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 4.2.1. Educação Continuada e Educação Permanente em Enfermagem:  

pesquisas em foco 

 

 O campo da formação em Enfermagem destaca-se pela diversidade de 

experiências e contínua preocupação com a educação inicial e permanente dos 

profissionais. 

Os autores ressaltam a necessidade de mudanças metodológicas nos 

processos educativos, apontando um esgotamento do modelo tradicional de 

transmissão de informações e verificação do nível de retenção teórica e prática. 

 Para o levantamento bibliográfico recorreu-se às bases de dados Scielo, 

Bireme, Medline, LILACS e Pub Med a partir dos índices e descritores: 

educação, educação continuada em enfermagem; educação permanente em 

enfermagem; capacitação em serviços; pesquisa em educação de 

enfermagem, em um  período de 10 anos (1998 a 2008).      

           LIN; et al  (2006), investigam a relação entre competência e 

satisfação, quanto à utilização da educação em  rede, em uma amostra de  218 

enfermeiros, com o uso de computadores por um período de 4 semanas  e um 

questionário “on-line”. Os resultados revelaram que enfermeiros que realizaram 

uma jornada de treinamento em computador, menos de 3 horas por semana, 

adquiriram  menor competência na utilização dessa estratégia e menor 

satisfação. Já os enfermeiros que receberam  treinamento por mais de 4 horas 

por semana adquiriram maior competência em informática e maior satisfação 

em educação por rede. Os  autores  concluem que,  promovendo  a   educação  
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virtual e melhorando as habilidades dos enfermeiros em hardware/software, 

eles poderão usar a metodologia por rede e acessar recursos de 

aprendizagem. Instituições de saúde também podem melhorar a  infra-

estrutura,  informatizando e oferecendo  certificados de cursos, a fim de 

aumentar a motivação e o resultado do aprendizado. 

LINKEWICH et al (2007), avaliaram o resultado de um programa de  

educação continuada para enfermeiros (front-line nurses) desenvolvido no 

Center for Education and Research on Againg and Health at Lakehead 

University, Thunder Bay, Ontário, para a gestão da dor, utilizando um pré-teste 

para identificar o conhecimento e .atitudes do enfermeiro. Sessões educativas, 

por 2 horas, focavam a dor absoluta, a dor aguda, a dor crônica e a dor do 

câncer. Ao final das sessões era aplicado um pós-teste. Todos os enfermeiros 

expressaram maior satisfação com esse modo de intervenção educacional e 

melhor entendimento da dor dos pacientes e gerenciamento das experiências.  

RUIZ; JG. et al. (2007)  descrevem E-learning ( tecnologia que possibilita 

a aprendizagem, por recursos tecnológicos e de multimídia ) na melhoria da 

educação em geriatria,  salientando:  

Atualmente esta inovação na tecnologia da educação está gerando 
um grande desafio em seu uso e influenciando no crescimento. Inclui 
uma prova para avaliar eficácia e eficiência do aprendizado. (p.63) 

 
 

PADALINO, Y;  PERES, HHC.  (2007)   compararam   aulas  presenciais   

e   treinamento    por     E-learninq, em dois grupos com amostragem aleatória 

estratificada. Os dados da pesquisa revelaram:   
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a apreensão do conhecimento acontece independente da estratégia 
usada no treinamento, seja presencial ou via computador. Podemos 
inferir que o E-learning é eficaz e eficiente por agregar várias 
vantagens de flexibilidade e diminuição de tempo e custos que o  
treinamento presencial não pode alcançar em razão de suas 
limitações[...] 
[...[o E-learning em  enfermagem proporciona otimização e 
flexibilização do tempo gastos em treinamento e apontam para a 
importância do emprego de novas ferramentas no ensino e eficiente 
na capacitação e treinamento de profissionais (p.3) 
 

 
Em relação ao emprego de simuladores como tecnologia parceira do 

processo de educar/treinar em serviços de saúde, CICARELLI, DD, et al. 

(2005) avaliam o desempenho dos médicos residentes e instrutores frente a 

incidentes críticos simulados: 

 
O uso de simuladores teve sua origem em outros ramos de atividade 
como a indústria da aviação e nuclear, em que os operadores devem 
estar atentos e treinados para enfrentar qualquer intercorrência. A 
reprodutibilidade dessas intercorrências, sem trazer conseqüências 
catastróficas só é possível com o uso da simulação.(p.153) 

 

Para o autor,  uma das limitações do simuladores no processo de educar 

/ treinar é o  elevado custo. 

 
KIM HS; et al (2006) desenvolveram e avaliaram um programa de 

educação continuada básica com 40 enfermeiros assistenciais, utilizando a 

simulação de situações emergenciais, envolvendo agravos cardiopulmonares, 

Os resultados apontaram: 57,5% dos participantes acharam a metodologia 

positiva, promovendo a autossatisfação e o aprendizado; 20% não se 

mostraram satisfeitos. Os participantes apresentaram várias sugestões a fim de 

aprimorar a estratégia como método ensino de competências clínicas. Após o 

estudo, foram estabelecidos 2 estudos de caso, com a metodologia Based 

continuing education (PBL) sobre o sistema cardio-pulmonar, incluindo casos 

clínicos e guia de condutas. Os autores concluíram que a metodologia  do  PBL 
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promoveu o desenvolvimento de competências clínicas bem como habilidades 

para a auto-aprendizagem dos participantes, porém, alertam que é preciso 

aperfeiçoar a estratégia do PBL. 

A simulação é uma técnica que problematiza o conteúdo induzido o 

aprendiz a mobilizar conceitos adquiridos, para a  resolução  da  situação  

vivenciada.  A  aprendizagem acontece por meio da troca de saberes entre o 

“eu-meio” (aprendiz-meio) e o “eu-situação” (aprendiz-educador). 

Para SASSO (2006), “as simulações representam uma oportunidade 

para o aprendiz assumir o papel e ver as conseqüências de suas ações, em um 

cenário virtual com o desenvolvimento de competências reais”. 

O estudo utilizou instrumentos estruturados e específicos de avaliação 

para o aluno de graduação, médico, enfermeiro e programador de sistemas. 

A medida que o ambiente de aprendizagem era desenvolvido, 

procediam-se as avaliações qualitativas e quantitativas das etapas da produção 

no processo de pesquisa metodológica. 

O plano de organização e análise da produção tecnológica fói 

fundamentada no referencial construtivista. Houve participação de 3 alunos. 

O resultado demonstrou que para 100% o programa superou suas 

expectativas. O ambiente simulado proporciona dois tipos de aprendizagem: 

relacional, em que o aluno adquire determinadas habilidades, fazendo relações 

com outros casos, e criativo, fazendo associação com os esquemas mentais, 

possibilitando interação entre pessoas e tecnologia e compartilhando objetivos 

comuns. 
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Para os autores, o programa repousa na credibilidade e na transferência 

da aprendizagem para a vida real. 

fundamental que os profissionais busquem a educação e a 
qualificação continuamente para desenvolver competências e obter  
conhecimento no tempo certo e com métodos educativos adequados. 
E neste sentido a  assistida por computadores é fundamental e 
adequada, por oportunizar cenários de aprendizagem e cuidado em 
RCP, o que decorre na convergência do educar-cuidar em 
enfermagem( SASSO, GTM, SOUZA, ML. 2006, p.231) . 

 

 Os estudos esboçam uma atualidade diversificada e inovadora na 

transmissão de conhecimento.   

Assim é importante indagar e refletir como ocorre o processo de ensino 

e aprendizagem dos recém-admitidos na Enfermagem. 

 

4.3 O treinamento admissional em Enfermagem  

 

 O recrutamento, a seleção e o treinamento admissional são um processo 

complexo, atrelado às propostas, políticas e objetivos organizacionais. Muitas 

vezes há influência do mercado de trabalho, da situação social, da política 

econômica e das necessidades de cada indivíduo. 

 Na realidade hospitalar, do ponto de vista da gestão de 
recursos humanos, observa-se que são poucos os hospitais que 
mantém uma política de desenvolvimento de pessoal desalienadora, 
voltada para a capacitação das potencialidades dos indivíduos, e que 
contemple de forma integrada a capacitação e retenção de pessoal.” 
(PERES, HHC, KURCGANT, P (1997, p. 129) 

 
A inserção e integração de novos funcionários nos serviços de saúde é 

particularmente difícil e repleto de desafios. O empregador tem como 

expectativa que o recém-admitido esteja apto a executar suas atribuições, com 

qualidade e eficiência, o mais precocemente. O    empregado, por sua vez, traz  
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inquietações próprias do período inicial, que poderão sofrer impacto positivo ou 

negativo dependendo de sua condução e adaptação ao novo cenário de 

trabalho.  

 Para minimizar e facilitar, as organizações investem programas formais 

de orientação dos recém-admitidos: orientação, treinamento prévio, integração, 

etc. Sua finalidade é informar ao recém-admitido sobre aspectos da vida 

funcional e social da instituição. 

 Para SANTOS citado por COAN, et al (1996, p.187), falhas nesse nessa 

etapa podem comprometer o exercício de uma atividade  criando dificuldades 

no desenvolvimento profissional. 

COAN et al (1996), investigaram a opinião  de enfermeiros recém 

admitidos sobre o programa de treinamento e integração  em um hospital de 

ensino, por meio de questionário. A amostra tinha tempo de formação de 4 

meses a 8 anos; 37,5% eram recém-formados  e 50% não tinham experiência 

anterior; 100% consideraram que o treinamento auxiliaram na adaptação ao 

setor de destino, porém para 62,5% não atenderam o às suas expectativas;  

62,5% acredita que é  viável, porém 37,5%, apontaram aspectos a serem 

melhorados  como: normas e rotinas e o tempo insuficiente para o treinamento.  

 ITAVO (2002) investigou a importância de programas de educação 

como facilitadores da inserção de enfermeiros recém-admitidos em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de ensino no interior de São Paulo. 

Vinte e dois enfermeiros, responderam a um questionário com perguntas 

abertas e fechadas contendo os fatores que facilitaram ou dificultaram a 

inserção e o programa de treinamento.   
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Em ambos os estudos, a investigação não foi direcionada à educação 

continuada ou educação permanente como promotor ou facilitador da 

capacitação desses profissionais, o que limitou a exploração de possibilidades 

e rearranjos vinculados a essa temática. 
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55    AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA  

  

55..11  CCoonntteexxttoo  ddaa  ppeessqquuiissaa  

 O campo da pesquisa foi um hospital privado, de grande porte, situado 

na cidade de São Paulo, com aproximadamente 480 leitos, distribuídos em 

áreas assistenciais: pacientes graves (Unidade de Pronto Atendimento, 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Semi-Intensiva e Unidade 

Coronariana); clínica médico-cirúrgica (unidades de clínica médica, cirúrgica e 

oncologia); materno- infantil (pediatria, maternidade, UTI neonatal e pediátrica);  

Medicina Diagnóstica e Preventiva;  Instituto de Responsabilidade Social e pelo 

Instituto de Ensino e Pesquisa.  

O cenário principal foi constituído por duas áreas que trabalham em 

parceria no treinamento admissional: 

 

- Treinamento em Saúde (TRSA), que tem por objetivo atuar no aprendizado de 

novas práticas, aperfeiçoamento ou desenvolvimento de competências 

relacionadas ao comportamento / atitude e  atualização técnico-científica da 

equipe multiprofissional. Este setor pertence ao Instituto de Ensino e Pesquisa. 

- Núcleo de Seguimento Admissional Continuado (NSAC), que tem como 

objetivo auxiliar na capacitação da equipe de enfermagem, recém admitida, por 

meio de vivências de situações práticas à beira leito e teóricas, que promovam 

a aprendizagem da prática assistencial de Enfermagem. 



 27 

  A escolha desses cenários vinculou-se ao fato de os sujeitos de ambos 

os setores vivenciarem em sua prática profissional o processo de educar/treinar 

em Enfermagem, no período de treinamento admissional.. 

O treinamento admissional de enfermagem é direcionado para o 

profissional recém-admitido e tem por objetivo proporcionar contato inicial com 

a Instituição, bem como conteúdos relacionados aos padrões de prática 

assistencial e ferramentas de atuação em sua prática, visando integrá-lo às 

normas, procedimentos e políticas.  

5.1.1 O  treinamento admissional da equipe de enfermagem no cenário de 

pesquisa 

 Após conclusão do processo de seleção e recrutamento pelo setor de 

Recursos Humanos e Coordenador de enfermagem da área contratante, inicia-

se o período de treinamento admissional, que se estenderá por 90 dias. O 1º 

dia é destinado à integração, onde é transmitido ao funcionário informações 

organizacionais, missão, valores, filosofia e normas pertinentes ao cenário. Do 

2º ao 10º dia, o recém-admitido é acolhido pelo setor do TRSA, onde é 

fornecido informações  sobre a prática e rotina assistencial de enfermagem, 

segundo as recomendações dos padrões de qualidade institucional. O 11º e 

12º é reservado a abordagem de conteúdos teóricos específicos das áreas pelo 

NSAC. Esse mesmo setor, fica responsável por acompanhar o funcionário nas 

unidades de destino, permanecendo em média de 1 à 2 dias, direcionando e 

conduzindo as ações de enfermagem do recém-admitido, na execução de 

práticas assistenciais pertinentes ao  paciente em cuidado. O fluxo do 

treinamento admissional do cenário em estudo, encontra-se esquematizado da 

Figura 03:  
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Figura 3:  fluxo do treinamento admissional no cenário em estudo 

Ressalta-se, que o foco do acompanhamento é meramente educativo 

dos processos assistenciais observados, reservando ao coordenador da área a 

função avaliativa. Após esse período, até o término de 90 dias, geralmente o 

coordenador da área contratante nomeia um enfermeiro como instrutor, para 

ser referência na condução do treinamento e auxiliar no processo de avaliação 

final do funcionário. 

55..22    SSuujjeeiittooss  ddaa  ppeessqquuiissaa  

  

 A população do estudo foi constituída por dois grupos: 

- Enfermeiros formadores (enfermeiros analistas de treinamento (TRSA) e 

enfermeiros (NSAC)), que atuam e promovem o processo de educar/treinar;  

Finaliza processo de 

treinamento e avaliação do 

funcionário 

 
Processo de Seleção e  

Recrutamento 

RH + Coordenador da Área 

 
Período de treinamento 90 dias 

NSAC 

Coordenador 
Enfermeiro instrutor 

TRSA 

Abordagem educativa: teórica e à 

beira leito 

Integração  
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- Enfermeiros em formação: profissionais que realizam atividades 

assistenciais de enfermagem, em diversas áreas da instituição e tenham 

participado do treinamento admissional, a partir de junho/2007. 

 A escolha dos sujeitos obedeceram os seguintes critérios: 

- ser enfermeiro; 

- exercer atividade de enfermeiro formador: enfermeiro analista de 

treinamento (TRSA) e de enfermeiro (NSAC); 

- exercer atividade de enfermeiro assistencial (em formação) e 

tenha participado do treinamento admissional, a partir de junho/2007. 

 

-      concordar em participar do estudo (Termo  de Consentimento 

Livre Esclarecido – ANEXO 1). 

 Participaram 36 profissionais: 8 enfermeiros formadores e 28 

enfermeiros em formação. 

 No âmbito dos Enfermeiros formadores, houve a totalidade de 8 

participantes, onde 1 analista de treinamento do TRSA, encontrava-se em 

licença maternidade e 1 enfermeiro do NSAC foi  transferido de setor. 

 No âmbito dos Enfermeiros em formação partiu-se de um universo de 

100 funcionários admitidos para diversos setores do cenário em estudo, porém 

a população do estudo foi constituída por 44 enfermeiros participantes das 

unidades em que a pesquisadora exerce suas atividades. 

Dentro deste recorte, 44 enfermeiros, 8 foram excluídos por terem 

participado do pré-teste. Ainda, 1 enfermeiro foi desligado da instituição, 

configurando uma população investigada de 35 enfermeiros. 

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 
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Assim, 28 participantes responderam ao questionário de dezembro de 

2008 a abril de 2009. Considerando o prazo de finalização da pesquisa, 

assumiu-se que 7 sujeitos, que não responderam dentro do período 

mencionado, não participaram da pesquisa. 

 

55..  33    PPrroocceessssoo  ddee  ccoolleettaa  ddee  ddaaddooss  

  

LUNA, citado por SILVA (2005) observa que: 
 
uma das principais dificuldades na construção do processo de coleta 
de dados diz respeito à inevitável peculiaridade decorrente da 
necessidade de ajustar o projeto ao problema formulado e de 
respeitar as condições sob as quais a pesquisa será realizada. 

 
Os procedimentos metodológicos foram diferentes para os dois grupos 

de sujeitos: 

 

1 QUESTIONÁRIO : PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM 

FORMAÇÃO (ANEXO 2) 

O questionário, segundo SILVA (2005), é um instrumento que 

apresenta versatilidade, rapidez e maior liberdade para o sujeito expressar 

opiniões. 

A versão inicial constou de duas partes: a caracterização dos indivíduos e 

questões abertas relacionadas às demandas, necessidades e concepções 

relativas à Educação Continuada e Educação Permanente.  

O instrumento foi testado com 4 enfermeiros em formação, sendo 

entregues 8 questionários, com orientação para o preenchimento,  durante a 

jornada de trabalho ou posteriormente.  

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 
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Quatro questionários não foram devolvidos com relatos de sobrecarga 

de trabalho e esquecimento. As repostas obtidas no pré-teste indicaram o não 

entendimento de algumas questões pelos sujeitos e a dificuldade para a coleta 

de dados devido à jornada de trabalho do sujeito investigado. 

A pesquisadora considerou possível de contornar as dificuldades no 

tocante ao preenchimento e devolução dos questionários.  

Optou-se por selecionar como amostra enfermeiros admitidos para as 

Unidades de Pacientes Graves*. pela proximidade da pesquisadora com os 

sujeitos, o que facilitaria a devolução do questionário. 

 Os questionários em sua versão final foram entregues pela 

pesquisadora, que explicou seu preenchimento e objetivos, juntamente com o 

Termo de Consentimento Informado. A entrega e o preenchimento ocorreram 

durante a jornada de trabalho da população em estudo. 

Conforme previsto pela autora, a coleta de dados apresentou dificuldades, 

onde foram identificados 36 nomes de Enfermeiros em formação para o 

presente estudo. Destes, 1 havia sido desligado do quadro de funcionários e 28 

responderam o questionário. 

Na tentativa de obter os dados novas solicitações foram feitas, 

recorrendo-se ao questionário eletrônico, como mostra o Quadro 1 

Quadro 1 – Coleta de dados pelo questionário – População Enfermeiros 
em formação 

Cenário de estudo – 2009 

Solicitação  
preenchimento 
do questionário 

 
Única  

abordagem 

  
Mais de    
uma 
abordagem 

Tentativa eletônica, 
após falha nas 

abordagens 
anteriores 

35 
 

14 
 

 
 

21 
 

7 
 

 
__________________________________________________________ 

 
*Área pacientes graves (Unidade de Pronto Atendimento, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Adulto, Semi-Intensiva e Unidade Coronariana) 

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 
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Neste sentido, obteve-se 28 questionários. 
 

 2. ENTREVISTA: PROFISSIONAIS FORMADORES (ENFERMEIROS 

(NSAC) E ANALISTAS DE TREINAMENTO (TRSA))  

Optou-se pelo uso de entrevistas individuais, semi-estruturadas, porque  

segundo MATOS; KSL; VIEIRA; SL; (2002 p. 63) 

 

nessa modalidade de entrevista, o entrevistado fala sobre 
tópicos relacionados a um tema específico, definido 
previamente pelo pesquisador. .....é uma entrevista mais aberta 
que a estruturada, o que possibilita maior flexibilidade nas 
respostas e obtenção das falas que podem enriquecer ainda 
mais a temática abordada. 

 

  A versão preliminar do roteiro da entrevista, foi submetida a  um 

estudo-piloto   com 3  enfermeiros  formadores   (atuantes em hospitais 

privados na cidade de São Paulo e com reconhecida experiência no campo 

do treinamento admissional). 

O roteiro (ANEXO 3) foi estruturado em duas partes:  

 1 -  caracterização dos sujeitos (idade, sexo, formação, titulação, 

experiência na área de ensino, tempo de exercício profissional e tempo 

de exercício profissional na instituição);  

  2 - núcleos orientadores: (concepções, necessidades, barreiras e 

possibilidades para desenvolver um processo de educação 

permanente com profissionais de Enfermagem recém-admitido.  

As entrevistas foram agendadas, realizadas e gravadas, em salas de 

reuniões, durante a jornada de trabalho dos pesquisados, sem ruídos e 

interferências, duração de 30 à 40 minutos. Em clima muito favorável e 

descontraído, os sujeitos demonstraram receptividade e cortesia. 
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55..44    PPrroocceessssoo  ddee  aannáálliissee  ddooss  ddaaddooss  

  

 De acordo com MINAYO, citado por MATOS. KSL; VIEIRA, SL. (2002), 

 
no processo de análise dos dados coletados, os pesquisadores 
precisam superar três grandes obstáculos: a ilusão do objeto mostrar-
se exatamente como é; a preocupação maior com técnicas e método  
do que com riqueza do material, e a dificuldade de relacionar teorias 

e conceitos com dados coletados. 
 

A caracterização dos sujeitos está representada em quadros.  

Para a análise dos dados optou-se pela Análise de Conteúdos que, 

segundo ROCHA e DEUSADARÁ (2005), ‘tem como característica principal, o 

alcance da “significação profunda, de um sentimento estável, conferido pelo 

locutor”. 

  
 Na Análise de conteúdos, a mensagem, verbal, escrita, gestual, 

documental, figurativa ou silenciosa, é o ponto de partida, que contém o sentido 

e o significado. Para VARLOTTA, citado por PUGLISI e FRANCO (2003) 

 
os diferentes modos pelos quais sujeito se inscreve no texto 
correspondem a diferentes representações que tem de si mesmo 
como sujeito e do controle que tem dos processos discursivos 
textuais com que está lidando ,quando fala ou escreve. 

  
Optou-se pela Análise de conteúdo para  interpretação dos dados, por 

acreditar que a fala do sujeito é preciosa e rica. 

 Segundo PUGLISI e FRANCO (2003, p.23) 

 

 ..o investigador tem seu próprio processo de decodificação e por 
meio dele analisa, interfere e elabora interpretações acerca do 
processo de codificação do produtor.  
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55..44..11    SSiisstteemmaattiizzaaççããoo  ddooss  ddaaddooss  qquuaannttiittaattiivvooss  

  

   Foi utilizado uma planilha do Programa Excell, para os dados 

quantitativos, que foram agrupados em quadros. 

 

55..44..22    AAnnáálliissee  ddee  ccoonntteeúúddoo  ddooss  ddaaddooss    

  

A organização dos dados foi realizada por etapas: 

 

- transcrição textual das entrevistas omitindo nomes e setores que pudessem 

levar a alguma identificação;  

-  leitura e releitura das entrevistas; 

- sistematização das respostas, conforme núcleo orientador; 

- agrupamento e ordenação das respostas por temáticas convergentes; 

- construção dos núcleos temáticos (ANEXO 4); 

- análise dos núcleos temáticos à luz da literatura. 

 

55..55      PPrroocceeddiimmeennttooss  ééttiiccooss  

 

Foi enviada uma carta de solicitação e autorização, para a realização do 

mesmo (ANEXO 5 e 6) à Gerência do Centro de Treinamento e Saúde e 

Núcleo do Seguimento Admissional Continuado e o plano de pesquisa. 

Após autorização, foi enviada a documentação ao Comitê de Ética do 

Hospital (ANEXO 7)   e Universidade Federal de São Paulo (ANEXO 8). De 
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posse da autorização do CEP (Instituição em estudo – projeto nº 09/78 

(ANEXO 9); UNIFESP – projeto nº 016886/08 (ANEXO 10), procedeu-se à 

coleta de dados na referida instituição. 

 Os sujeitos receberam esclarecimento dos objetivos do estudo, 

metodologia e garantia de sigilo. Leram e assinaram o Termo de 

Esclarecimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1), conforme as normas da 

Resolução 196/96 sobre as Diretrizes e Normas Regulamentares de Pesquisa 

em Seres Humanos1996.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

  

6.1  Análise e interpretação dos resultados 

 

Este capítulo apresenta e discute os dados da pesquisa a partir de dois 

eixos: “ Enfermeiro formador” e “Enfermeiro em formação”. 

 

6.2  Enfermeiro formador 

 

6.2.1  Conhecendo algumas características do perfil profissional 

 

A caracterização da população contemplou as variáveis:  gênero, faixa 

etária, nível de escolaridade, tempo de exercício profissional, tempo de atuação 

na instituição e tempo de atuação na instituição na área de ensino no cenário 

em estudo, como mostra o Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Distribuição dos enfermeiros formadores segundo o gênero 
Cenário de estudo – 2009 

 
                            
 
 
 

 
 

Conforme se verifica todos os participantes do estudo são do sexo 

feminino.  

O Quadro 3,  apresenta os dados referentes à faixa etária dos 

enfermeiros formadores: 

 

SEXO                     Nº 

FEMININO 9 

TOTAL 9 
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Quadro 3 – Distribuição dos enfermeiros formadores segundo faixa etária 
Cenário de estudo - 2009 

 

FAIXA ETÁRIA Nº 

29 – 35 anos 
 

36 – 42 anos 

4 
 

3 
 
 

Observa-se a predominância na faixa etária entre 29 e 35 anos, no total 

de 4 dos sujeitos da pesquisa; e 3 dos enfermeiros com idade entre 36 e 

42anos. 

O nível de escolaridade foi classificado em dois aspectos: grau de 

instrução e área de capacitação dos sujeitos. O primeiro será demonstrado no 

Quadro 4A abaixo: 

 

Quadro 4A – Distribuição dos enfermeiros formadores segundo grau de 
instrução 

Cenário de estudo - 2009 
                        

Nível de escolaridade Total 

Superior 
Especialização 

Especialização/Mestrado 

9 
9 
2 

        

 

 

Os 9 sujeitos possuem nível superior completo e com especialização e  

apenas 2 com especialização e Mestrado. 
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O Quadro 4B apresenta a área de capacitação dos sujeitos: 

Quadro 4B – Distribuição dos enfermeiros  formadores segundo nível de 
escolaridade – área de capacitação 

 Cenário de estudo - 2009 
 

Área  Especialização Mestrado 

Administração Hospitalar e 
epidmiologia 

 
Geriatria / Gerontologia 

 
Pediatria 

 
Clínica Médica Cirúrgica (CMC) 

 
Saúde do Adulto 

 
Oncologia 

 
Educação à Distância 

1 
 
 

2 
 

1 
 

1 
 
- 

 
2 
 

1 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2 
 
- 
 
- 
 

             
             

As áreas de Geratria/Gerontologia  e Oncologia apresentaram maior 

número entre a população em estudo. Áreas de administração hospitalar e 

epidemiologia, pediatria, CMC e educação a distância foram representadas  

apenas por 1 sujeito. . 

O Quadro 5 traz os dados obtidos no tocante ao tempo de formação: 

Quadro 5 – Distribuição dos enfermeiros formadores segundo o tempo de 
formação 

HIAE – 2009 
 

TEMPO DE FORMAÇÃO Nº 

7 – 10 anos 
 

11 – 15 anos 
 

16 – 21 anos 

2 
 

5 
 

1 
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A maioria dos enfermeiros formadores (5) possuem tempo de formação 

entre 11 e 15 anos,  2, de 7 a 10 anos e 1 de 16 a 21 anos. 

No quadro 6 tem-se o tempo de atuação dos enfermeiros formadores, no 

cenário em estudo: 

 
Quadro 6 – Distribuição dos enfermeiros formadores segundo tempo de 

atuação no cenário em estudo 
Cenário de estudo – 2009 

 
 

 TEMPO DE ATUAÇÃO NA 
INSTITUIÇÃO 

Nº 

 
3 – 10 anos 

 
11 – 15 anos 

 
16 – 21 anos 

 
3 

 
4 
 

1 

 

Quanto ao tempo de atuação, 4 sujeitos possuem entre 11 e 15 anos, 3  

entre 3 e 10 anos e 1 entre 16 e 21 anos. 

O Quadro 7 traz a distribuição dos enfermeiros formadores segundo 

tempo de atuação na instituição na área de ensino: 

 
Quadro 7 – Distribuição dos enfermeiros formadores segundo tempo de 

atuação na instituição na área de ensino 
Cenário de estudo – 2009 

 

 TEMPO DE ATUAÇÃO NA 
INSTITUIÇÃO NA ÁREA DE ENSINO 

Nº 

1 – 3 anos 
 

4 – 10 anos 
 

11 – 14 anos 

5 
 

2 
 

1 
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Cinco enfermeiros formadores possuem de 1 a 3 anos de atuação na 

instituição na área de ensino, 2, de 4 a 10 amos e 1 de 11 a 14 anos. Em 

relação ao cargo 1 gerente, 7, analistas de treinamento e 1,  enfermeiro. 

Assim o enfermeiro formador tem como característica: predominância 

do: sexo feminino,  idade entre 29 e 35 anos, nível superior com especialização 

completa, tempo de formação e de exercício profissional no cenário em estudo 

de 11 a 15 anos, sendo que, de 1 a 3 anos nesta instituição, atuam na área de 

ensino.  

 

6.2.2   Educação Continuada concepção na ótica do formador 

 

A análise  identificou 16 unidades de contexto e 17 unidades de registro, 

os quais foram organizados e sistematizados  nos núcleos 

temáticos: continuidade, aprimoramento/desenvolvimento profissional e 

trabalho em equipe. 

Continuidade foi referida de forma marcante em diversas dimensões: 

- ...é um processo de educação contínua. (P2) 

 

- Isso é Educação Continuada , em vários momentos ele vai receber treinamentos da área que ele 

desenvolve.(P6) 

 

É você continuar educando esse profissional mesmo depois desse profissional ter sido formado.(P7) 

 

-  EC  é um aprendizado contínuo. (P8) 
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Para MONTEIRO (2004), 

 

a educação continuada é um processo prolongado que vai além dos 
limites dos sistemas educacionais, fazendo-se presente por toda a 
vida dos indivíduos, situados em uma sociedade em contínuas 
transformações; estas sociedades produz novas tecnologias, novos 
conhecimentos, mobilizando as possibilidades e os saberes dos 
profissionais, colocando a necessidade de continuidade na formação 
dos mesmos. ( p. 542) 

 
Comenta BOFF (p.47, 1999): 

No processo de nossa vida, lentamente vamos conquistando nosso 
ser, nosso lugar na sociedade, nossa profissão, nossos objetivos de 
curto e longo prazo. É uma árdua caminhada. 

 

Para os enfermeiros formadores, educação continuada é: 

é aquela que se faz, desde quando o funcionário é admitido, então no meu conceito ele abrange o 
treinamento admissional e o treinamento que ocorre durante toda a estadia do profissional na 

instituição. Admissional e durante toda a prática do funcionário.Ela começa no admissional e contínua 
por toda a vida da experiência do profissional na instituição. (P5) 

 
 

eu acho que a EC acontece em todos os momentos do profissional, no momento que ele entra na 
instituição é admitido, né, no treinamento admissional, a gente traz esses conceitos. Olha aqui na 

instituição é feito dessa forma, com esse equipamento, com esse material, com essa técnica e mesmo 
depois que ele passa do período admissional, ele passa dos 90 dias, a EC acontece em outros momentos. 

(P8) 

 

O treinamento admissional como expõe  DO et al, é uma das atividades 

da Educação Continuada: 

nas instituições hospitalares, o treinamento e desenvolvimento de 
pessoal de enfermagem tradicionalmente é feito por enfermeiras do 
Serviço de Educação Continuada (2004, p.305) 
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Para DAVIM et al  (1999, p. 43), 

[...} é a educação continuada que permite ao profissional, o 
acompanhamento das mudanças que ocorrem na profissão, visando 
mantê-lo atualizado aceitar essas mudanças e aplicá-las no seu 
trabalho. Consideram, então, a educação continuada como um conjunto 
de práticas educacionais que visam melhorar e atualizar a capacidade 
do indivíduo, favorecendo o seu desenvolvimento e sua participação 
eficaz na vida institucional. 

 

Para o autor, a continuidade, é referida como participação “intra-muros”: 

 

a participação intra-muros desses profissionais tem se efetivado pela 
assistência a cursos e palestras, participação em comissões, grupos 
de estudos e reuniões diversas, ministração de cursos para a equipe 
de enfermagem, elaboração de trabalhos científicos e ministração de 
orientações individuais e coletivas aos pacientes. (p. 43) 

 

 

Assim os sujeitos, concordando com a literatura, entendem a Educação 

Continuada como  um conjunto de ações, com um determinado objetivo.  

 

 O desenvolvimento profissional / aprimoramento também emergiu nas 
falas dos formadores: 

 
 onde se criam oportunidades de atualização e requalificação do 

profissiona(P3) 
 

 é um meio de favorecer o desenvolvimento do profissional(P4) 
 

os profissionais de várias áreas estarão aprimorando seus conhecimentos técnicos e científicos (P1) 
 

“Eu entendo como as atualizações, os novos procedimentos, como...., educação a distância (P5) 
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SILVA, citado em DAVIM et al   (1999, p. 43), considera a Educação 

Continuada: 

conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido de promover 
oportunidades de desenvolvimento ao funcionário, com a finalidade 
de ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua vida 
institucional. Ela deve ser uma constante troca de experiências, 

envolvendo toda a equipe e a organização em que está inserida. 

 

DILLY & JESUS (1995), também citado em DAVIM et al (1999, p. 43), 

definem a Educação Continuada como 

[...} um processo que se confunde com a própria vida, sendo que na 
área da enfermagem tem de ser reservado o uso do termo para 
designar o conjunto de práticas educacionais que visem a melhorar e a 
atualizar a capacidade do indivíduo, oportunizando o desenvolvimento 
do funcionário e sua participação eficaz na vida institucional . 

NUNES (1993), citado em DAVIM et al (1999, p. 43), 

caracteriza a educação continuada como sendo alternativas 
educacionais mais centradas no desenvolvimento de grupos 
profissionais, seja através de cursos de caráter complementar ou 
seriado, seja através de publicações específicas de um determinado 
campo. 

Assim, a Educação Continuada contribui de forma significativa para 

desenvolver habilidades, atitudes e embasamento científico dos profissionais. 

O trabalho em equipe também foi referido pelos participantes como uma 

marca da educação continuada: 

  é uma equipe ou uma metodologia de trabalho por uma equipe (P1) 
 

 [...] e quando vc fala em EC vc fala de trabalho em equipe (P3) 
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Para CECCIM (2004, p.3),  

 

torna-se crucial o desenvolvimento de recursos tecnológicos de 
operação do trabalho perfilados pela noção de aprender a aprender, de 
trabalhar em equipe, de construir cotidianos como objeto de 
aprendizagem individual, coletiva e institucional. 

 

Em contra-partida, a falta de trabalho em equipe é apontada como 

barreira à Educação Continuada. No estudo de DAVIM, et al (1999), 3 

enfermeiros pontuam que a falta de integração entre as equipes é um fator 

limitante à Educação Continuada.  Assim, o trabalho em equipe contribui de 

forma saudável à atuação de profissionais de saúde.  

P3 destaca : 

- [...}.tem que ter um conceito multiprofissional, uma vez que, vamos falar, em um ambiente 

hospitalar, de saúde , a força de trabalho, elas não necessariamente são somente a Enfermagem.  

 
  

 O aspecto multiprofissional é um princípio importante da Educação 

Continuada:  

 
A atenção integral à saúde implica ampliação dos referenciais com 
que cada profissional de saúde trabalha na construção de seu 
repertório de compreensão e ação e ao mesmo tempo, o 
reconhecimento da limitação da ação uniprofissional para dar conta 
das necessidades de saúde de indivíduos e populações. Destaca-se 
que atenção integral implica mudanças nas relações de poder entre 
profissionais de saúde (para que efetivamente constituam equipes 
multiprofissionais interdisciplinares) e entre profissionais de saúde e 
usuários (para que se desenvolva ultimamente a autonomia dos 
usuários). (BRASIL, 2003, p. 62) 
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CECCIM (2004, p.3) afirma: 
 
 

Assim, ou constituímos equipes multiprofissionais, coletivos de trabalho, 
lógicas apoiadoras e de fortalecimento e consistência de práticas uns dos 
outros nessa equipe, orientadas pela sempre maior resolutividade dos 
problemas de saúde das populações locais ou referidas ou colocamos em 
risco a qualidade do nosso trabalho, porque sempre seremos poucos, 
sempre estaremos desatualizados, nunca dominaremos tudo o que se 
requer situações complexas de necessidades em direitos à saúde 

 
 
 

Comentam ALMIEIDA e MISHIMA (2001, p. 151): 

É nesta relação de complementaridade e interdependência e ao 
mesmo tempo de autonomia relativa com um saber próprio, que 
entendemos o trabalho dos distintos agentes – médico, enfermeiro, 
auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde - na Saúde da 
Família. Articular estes distintos aspectos não é um empreendimento 
rápido e de um único grupo profissional; requer esforço contínuo para 
que em todos os espaços possíveis possamos construir a idéia de 
equipe integração. Integrar conhecimentos disponíveis nos espaços 
de trabalho, nos espaços de formação, nos espaços de produção de 
conhecimento, especialmente nos espaços de construção de 
cidadania 
 
 

 
Os autores assinalam que o aspecto multiprofissional é relevante 

para a Educação Continuada. Dessa forma, movimentos que promovam a 

integração dos profissionais são valorizados, visando veicular a interação, a 

horizontalidade, a criativadade e a autonomia dos profissionais.  

Assim, a Educação Continuada é caracterizada pelo trabalho em 

equipe, com abordagem mutiprofissional, de forma contínua para o 

aprimoramento e desenvolvimento profissional.  
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6.2.3 Educação Permanente – concepção  

 

Neste núcleo foram identificadas 18 unidades de contexto e 18 unidades 

de registro e os núcleos temáticos foram: continuidade; troca de conhecimento 

e educação continuada e permanente com sinônimos. 

Para P1, Educação permanente:  

 
 

dá uma idéia de continuidade, mas acho que a palavra EP, para mim tem começo, meio e fim. 
Dá uma idéia de continuidade (P1) 

 
...eu nunca tive contato mais profundo, eu acredito que a Educação Permanente (EP), seja 

aquela que é contínua, mas também  envolva outras questões.(P2) 

 
Para PASCHOAL (2004. p.11), 

a educação permanente, baseada no aprendizado contínuo, é 
condição necessária para o desenvolvimento do sujeito, no  que 
tange ao seu autoaprimoramento, direcionado-o à busca da 
competência pessoal, profissional e social, como uma meta a ser 
seguida por toda a sua vida. A   diversidade de informações, bem 
como a ampla gama de necessidades de conhecimento nas mais 
diversas áreas, leva à constatação de que seria tarefa quase 
impossível para a educação formal garantir uma adequada formação 

ao sujeito. 
 
 

Comentam, GIRADE et al ,( 2006, p. 108 ), 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e 
Cultura (UNESCO) na década de setenta, conceituou educação 
permanente a partir do princípio de que o homem se educa à vida 
inteira, atentando para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, 
a evolução das capacidades, motivações e aspirações e que as suas 
necessidades nem sempre são de caráter emergente. 
 

Para RICALDONI e SENA (2006 p. 3), 
 

o desafio da educação permanente é estimular o desenvolvimento  da  
consciência   nos  profissionais   sobre o  seu contexto, pela sua 
responsabilidade  em  seu processo permanente de capacitação 
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Assim convergem os sujeitos da pesquisa e a literatura, nas concepções 

de educação continuada e permanente. 

P1 fala da troca de conhecimento na Educação Permanente  

 
Por ser permanente ela propicia troca entre a instituição e esse novo profissional, então, ela vai 

estar conseguindo alinhar nessa primeira semana, o que o profissional está devolvendo para vc da 
prática e tudo que a instituição espera dele, aí fica uma troca melhor, o funcionário começa a ter voz 

ativa” (P1) 

 

PASCHOAL (2004) reafirma: 

A educação permanente surge como uma exigência na formação do 
sujeito, pois requer dele novas formas de encarar  o conhecimento. 
Atualmente, não basta ‘saber’ ou ‘fazer’, é preciso ‘saber fazer’, 
interagindo e intervindo, e essa formação deve ter como 
características: a autonomia e a capacidade de aprender 
constantemente, de relacionar teoria e prática e vice-versa. Paschoal 
( p.11) 

 
 
RICALDONI e SENA (2006) afirmam:  

 
 

A educação permanente dos profissionais deve constituir 
parte de pensar e fazer dos trabalhadores com a 
finalidade de propiciar aos trabalhadores o crescimento 
pessoal e profissional  dos mesmos e contribuir para a 
organização do processo de  trabalho, através de etapas 
que possam problematizar a realidade  e produzir 
mudanças.( p.5) 

 

 

Enfermeiros formadores entendem a Educação Permanente como troca 

de conhecimento/aprofundamento e. possibilidade do intercâmbio dos saberes, 

idéias e ações. 
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A Educação Permanente é também, sinônimo da Educação Continuada:  
 

 
É, eu entendo que o conceito EC e EP são os mesmos. A EP surgiu, creio eu, só para reforçar, que ela tem 

que acontecer sempre, né? E a continuada, não deixa de ser a mesma coisa.  
(P 3) 

 
É a primeira vez que eu ouço em falar sobre EP, mas para mim também, penso que seja a mesma 

 coisa ( P 5) 

 

Segundo MANCIA et al (2004 p. 606), a educação continuada é 

sinônimo da EP  

A demanda e pressões por respostas rápidas têm induzido a 
reprodução de modelos consolidados de educação no trabalho em 
que deixamos de explicitar o conceito que se está empregando na 
implantação de Programas ou Sistemas de Educação Permanente e 
Continuada, utilizando-os como se fossem sinônimos.  

 
 

Para GIRADE et al (2006), há diferentes formas de definir EC e EP, mas 

o ponto de intersecção de ambos é o atendimento às necessidades da 

instituição e dos profissionais, a promoção do conhecimento e  mudança 

comportamental: 

 
Há diversas maneiras de conceituar educação continuada, educação 
permanente e em serviço, mas todas tem propósitos definidos que 
culminam, de forma integrada ou não, com o de atendimento das 
metas da instituição, desenvolvimento profissional e pessoal, 
acréscimo de conhecimentos, aprimoramento de habilidades e 
promoção de mudanças de atitudes. 
 
 

Para os formadores a Educação Permanente é sinônimo da EC, mas 

sua característica é a troca de conhecimento entre os profissionais e 

continuidade do aprendizado. O próximo tópico evidenciará as barreiras da  
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Educação Continuada e Permanente no treinamento admissional, na ótica do 

Enfermeiro Formador. 

 

6.2.4 Barreiras da Educação Continuada e Educação Permanente no  Trei- 

         mento  Admissional  

 

Neste núcleo foram identificadas 22 unidades de contexto e 21 unidades 

de registro e os  núcleos  temáticos  definidos foram: disponibilidade à 

aprendizagem; tempo e parceria com a liderança. 

Disponibilidade à aprendizagem foi mencionada na dimensão: 

 
Acho que primeiro o conhecimento que a pessoa já traz, se ela não estiver disposta a abrir a 

mente para aquilo que ela está conhecendo de novo e  muitas vezes deixar para trás o que ela fazia e 
assumir uma nova postura e o outro aspecto seria ligado mais ao aspecto intrínseco da pessoa. Ele tem 

que está aberto para receber aquele conhecimento para ele colocar em prática. (P2) 

 
 

Para MONTEIRO et al (2004, p. 543), 

 

 o aprendizado entendido como um processo ativo contínuo e 
dependente de motivação, divide a responsabilidade da qualidade 
dos resultados obtidos nos programas de Educação Continuada entre 
seus organizadores e participantes 

 

Ainda esses autores complementam: 

 A educação é um fenômeno próprio do ser humano que, por meio de 
ações intencionais, transforma a natureza para sua conveniência. 
Isso implica afirmar que a educação é uma exigência do processo de 
trabalho, sendo ela própria em sua natureza, um processo de 
trabalho não material (2004, p. 545). 

 

Os enfermeiros formadores dividem a responsabilidade do aprendizado 

com o profissional, o que também, é demonstrado nos referenciais acima,  
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evidentes na literatura.  Assim, o trabalhador que não participa de forma ativa, 

integrada e consciente como aprendiz, dificulta o desempenho das atividades 

educativas oferecidas pela Educação Continuada.  

 

SALUM; PRADO 2000, citado em SILVA et al (2008, p.48) afirmam: 

 

Ao assumir sua profissão, o trabalho precisa integrar seu jeito de ser, 
adaptando suas características pessoais à cultura organizacional. 
Para isso, o profissional deve estar engajado e querer crescer, pois o 
aprendizado se dá pela conscientização.  

 

O tempo também emergiu nas falas dos enfermeiros formadores, mas 

o núcleo temático mostrou-se contraditório na perspectiva dos enfermeiros 

formadores. Foi observado, que a questão tempo assumiu diferentes vertentes.  

Para alguns, o tempo reduzido, situava-se como barreira: 

acho que o tempo é um dificultador, a escala de trabalho, a dinâmica da instituição(P4) 

 

 A outra barreira é o tempo, por um lado a  gente quer que se fique um bom tempo para que a pessoa 
fique e receba as informações importantes para o dia-a-dia dela na área. Tempo é importante e muitas 

vezes as áreas não disponibilizam esse tempo.(P3) 

 

As inquietações de alguns sujeitos da pesquisa coincidem com os 

autores, demonstrando que o tempo no treinamento admissional afeta 

atividades educativas da Educação Continuada: 

Há que se considerar que, de um lado, tem-se um funcionário sendo 
admitido, onde deve-se respeitar os seus ritmos de aprendizado, sua 
experiência anterior, suas expectativas, sua ansiedade, o seu medo 
de não ser efetivado. No outro lado, tem-se um inimigo, o tempo, uma 
vaga a ser preenchida, aguardando o funcionário já treinado para 
assumir à escala, a cobrança da chefia e o período de experiência 
que decidirá se o funcionário permanece ou não na empresa. 
BICUDO et al (2004, p. 308), 
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Para outros formadores, a questão tempo não afeta o treinamento:  

 

   o tempo que ele fica é até longo, mas não atrapalha (P5) 

 

Para P3, é preciso usar bem o tempo: 

Isso também é uma dificuldade da EC, vc precisa de tempo, mas quanto desse tempo vc precisa? Vc 
monitorizou se aquele tempo foi bom?  

 

Para P7 o tempo destinado pela instituição é ideal:  

Não temos barreiras de tempo, nem de recursos materiais e tecnológicos  

 

 

A parceira com a liderança é uma estratégia de fortalecimento do 

treinamento admissional:: 

 

Eu acho que o contato com a liderança é importante. Quem está próxima ali daquele 
profissional, não é um profissional da EC. É sua chefia ou seu líder imediato. Então, o contato c/ essa 

liderança é importante, de saber, olha ele ainda tem essa dificuldade, vamos trabalhar isso ou não 
vamos.(P2) 

 

 
A chefia serve de elo entre a instituição (contratante), a equipe da 

Educação Continuada e o recém-admitido, promovendo a triangulação de 

olhares e sentimentos sob o momento admissional, tornando-o elaborado, 

preciso e com maior chance de sucesso. 

 
BICUDO et al (2004; p.308), mencionam que em seu estudo, os 

enfermeiros multiplicadores do treinamento destacaram como categorias: 
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responsabilidade, sentimentos, relacionamento interpessoal, tanto 
como o treinamento com a equipe e clientes/familiares e a interação 
do serviço de Educação Continuada. Além da necessidade do 
feedback da chefia e atualização constante. 

 

 Para os autores, o discurso dos agentes multiplicadores traz 

inquietações sentidas e vivenciadas por eles, no desenvolvimento das 

atividades de treinamento e capacitação de funcionários recém-admitidos, que 

deve ser individualizado o considerando as necessidades de cada treinando. A 

parceria da liderança e, principalmente o feedback, são vistos como positivos e 

direcionadores.  

A partir destas perspectivas de barreiras apreende-se as necessidades 

da Educação Continuada e Permanente no treinamento admissional, conforme 

Enfermeiro formador. 

 

6.2.5  Necessidades da  Educação  Continuada e Educação Permanente   

          no    Treinamento admissional 

 

Neste núcleo foram identificadas 18 unidades de contexto e 18 unidades 

de registro e os núcleos temáticos: aspectos organizacionais, competências 

profissionais e aspecto comportamental. 

 

Aspectos organizacionais: 

 

Todas as questões de estrutura organizacional (P1) 
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Inscreve-se nas atribuições da Educação Continuada a transmissão de 

informações sobre a estrutura organizacional e administrativa da instituição: 

A educação continuada realizada pelas enfermeiras tem por finalidade que 
o funcionário conheça as normas da empresa  que o contratou e que presta 
serviços ao hospital, tendo como referência  o desempenho das funções, 
tendo como objetivo primordial a produtividade MONTEIRO et al (2004, p. 
547) 

SILVA et al ( 2008), em estudo sobre os objetivos da EC em um 

hospital estadual de São Paulo, com uma amostra de  75 enfermeiros, 

apontam: 35,3% assinalaram o item “atuar no processo de recrutamento dos 

profissionais e 1,5% a atuação na integração dos profissionais na instituição. 

Um número maior de participantes apontaram a função de recrutamento à 

Educação continuada. Em muitas instituições essa afirmação é equivocada, por 

ser pertinente ao serviço de Recursos Humanos. 

A integração dos novos funcionários à organização, em muitos 

cenários, é função  exclusiva do setor de Educação Continuada, o que pode 

ser ampliado. 

 
Até a primeira imagem do hospital é dada pelo profissional da EC (P3) 

 
A filosofia, a missão, o que a instituição espera daquela pessoa e depois  

entrar na parte de competências profissionais(P2) 

 

Segundo  COAN et al, (1996, p. 200): 

 até a primeira imagem do hospital é dada pelo profissional da EC ou 

evidenciada a necessidade dos enfermeiros da Educação Continuada 

acompanharem também o desenvolvimento da fase do treinamento das 

Unidades, para avaliarem como o conteúdo, ministrado na Educação 

Continuada, deve ser reformulado para ter uma abordagem mais próxima à 

realidade das Unidades. Outro aspecto a ser considerado na reformulação é a 

criação de oportunidades para o retorno dos novos enfermeiros à Educação 

Continuada, para que estes, após vivenciarem a prática em seus locais de 

trabalho possam esclarecer suas dúvidas. 
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Os autores incluem nas atividades da Educação Continuada o 

acompanhamento do funcionário recém-admitido, a fim de verificar se o 

conteúdo transmitido é pertinente e aplicável nas atividades cotidianas. Como 

comenta P1  

eu acho que também a parte da prática, o que ele vai ver no dia-a-dia de trabalho 
dele (P1) 

Para SOUZA (1993, p. 129),  

educação continuada nas instituições deve acompanhar o 
profissional desde a sua inserção, fazendo-o adaptar-se à mesma 
e dando-lhe condições de prosseguir sua performance 
profissional, mantendo sua prática relevante e orientada, 
valorizando o seu fazer diário e transformando-o em trabalho de 
comunicação científica. 

À equipe de Educação Continuada cabe considerar as diferentes 

realidades e possibilidades de agregar novas demandas. 

 DAVIM et al (1999), em seu estudo em uma maternidade escola, aponta 

que a participação de enfermeiras das unidades assistenciais no treinamento 

contribui para a adequação do conteúdo programático, uma vez que conhecem 

todas as atividades que se desenvolvem na instituição. Nessa perspectiva, o 

preparo e o treinamento do recém-admitido são partilhados pela equipe da 

Educação Continuada e a instituição, o que promove adequação e qualidade 

no treinamento. 

Outro aspecto comportamental sinalizado nas falas é o  

comportamental. 
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 A primeira necessidade que eu vejo gritante é atualização ou treinamento ou uma formação 

comportamental. Porque eu percebo que os nossos funcionários têm um nível bom, mas o 
comportamental precisa ser melhor trabalhado, porque, nós, muitas vezes,passamos muitas técnicas 
que fazemos aqui, conosco eles fazem, mas, quando eles chegam na prática, eles continuam fazendo 

como eles faziam em outro serviço ou como a vivência o mostrou.(P5) 

 
 

RIBEIRO e MOTTA (1996, p. 44) comentam: 

ao tomar como objeto de transformação e de investigação o processo 
de trabalho, a Educação permanente em  saúde não procura 
transformar todos os problemas em problemas educacionais, mas 
buscar lacunas de conhecimentos e atitudes que são parte da 
estrutura explicativa dos problemas identificados na vida cotidiana 
dos serviços. 

 
Os autores propõem incluir na Educação Permanente, os aspectos 

organizacionais, técnicos e humanos.  

 

Há problemas identificados em que claramente a ação se orienta para 
aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, outros problemas 
envolvem as dimensões no campo das relações interpessoais e 
institucionais, conflitos de valores e princípios. Frequentemente, 
problemas aparentemente de natureza técnica podem expressar 
conflitos latentes nos modos de pensar e de atuar dos profissionais. 
RIBEIRO E MOTTA (1996, p. 45), 
 
 

 
Questiona-se hoje, o modelo ideal de treinar/capacitar funcionários 

recém- contratados. Na proposta da Educação Permanente cresce a 

importância do olhar além do técnico e científico, visando localizar as reais 

necessidades e adequar o aspecto comportamental.  

Em uma dimensão de fechamento da análise concepções dos 

enfermeiros formadores, aproximo-nos das possibilidades da Educação  

Permanente no treinamento admissional. 
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6.2.6  Possibilidades da Educação Permanente no Treinamento 

admissional 

Neste núcleo foram identificadas 14 unidades de contexto e 15 

unidades de registro e os núcleos temáticos:  aproximação  da prática e 

identificação das necessidades do profissional e  parceria com a liderança. 

P3 propõe: 

 Criar um programa que permita conhecer as principais rotinas e procedimentos do 
lugar onde ele vai trabalhar 

E P5: 

Melhoria se nós soubéssemos como eles estão na prática ou como se tivéssemos 
uma visão mais progressiva, porque nós sabemos dele por um período, mas depois 

não sabemos como eles estão, se estão bem ou forma demitidos  

 

MONTEIRO et al (2004) comentam: 

Os programas educativos devem ser compatíveis com os objetivos e 
prioridades da instituição, sendo sua eficiência avaliada por meio da 
observação da prática já que é o olhar sobre as atividades cotidianas 
que permite ao educador identificar novas necessidades (p.543). 

A prática é entendida como a atuação cotidiana de acordo com suas 

atribuições, deveres e responsabilidades. Cabe à instituição prover ações 

educativas, visando integrar os enfermeiros em suas normas e rotinas. No 

treinamento admissional, a observação do funcionário poderia detectar suas 

necessidades, bem como avaliar se o conteúdo atende às demandas 

organizacionais, como comenta CECCIM (2004, p.166), 

Dessa maneira, além de processos que permitam incorporar 
tecnologias e referenciais necessários, é preciso implementar espaços 
de discussão, análise e reflexão da prática no cotidiano de trabalho e 
dos referenciais que orientam essas práticas, com apoiadores 
matriciais de outras áreas, ativadores de processo de mudança 
institucional e facilitadores de coletivos organizados para a produção. 
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A mesma visão tem P1: 

A Educação Permanente permite primeiro visualizar esse profissional recém 
admitido como ser humano e depois ver quais são suas necessidades.  

 
 
 

RIBEIRO E MOTTA (1996, p. 52) expõe: 
 
 

Para desenhar práticas educativas é preciso ir também conhecendo o 
outro, ir encontrando a racionalidade que orienta seu pensamento e 
sua ação. Isso significa que as informações geradas nos serviços são 
resultantes das mobilidades de relação que os trabalhadores 
estabelecem entre si e com os gestores. 
 
 

 
Nesse sentido, as necessidades identificadas e vivenciadas pelos 

funcionários no período admissional, devem ser valorizadas pelos educadores, 

em busca de propostas metodológicas que atendam individualmente cada 

recém-admitido. 

A parceria com a liderança também é importante: 

 

O líder imediato dele, se ele pudesse trabalhar junto. Desde o primeiro dia que você 
está falando da missão, da visão. Não separar, o treinamento de quem está lá, à beira-leito 

executando. Precisaria esta mais próximo. (P2) 
 

Para P4: 

para a Educação Permanente acontecer, seja ela no treinamento admissional,  seja ela em 
qualquer outro momento,  eu acho que as “altas hierarquias” da instituição,  presidentes,  
coordenadores e gestores eles têm que comprar isso como uma estratégia da instituição. 

 

A Educação Permanente deve promover a inovação e o abandono de 

modelos de processos ultrapassados: 
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Para ocupar o lugar ativo da Educação Permanente em Saúde 
precisamos abandonar (desaprender) o sujeito que somos, por isso, 
mais que sermos sujeitos (assujeitados pelos modelos hegemônicos 
e/ou pelos papéis instituídos) precisamos ser produção de 
subjetividade: todo o tempo abrindo fronteiras, desterritorizando 
grades (gradis) de comportamento ou de gestão do processo de 
trabalho. CECCIM (2004, p.167) 
 

 
O mesmo autor questiona a adequação e a viabilidade dos processos 

de trabalho vigente, despertando a discussão e o olhar em direção do novo, 

como alternativa: 

 
Condição indispensável para uma pessoa ou uma organização decidir 
mudar ou incorporar novos elementos a sua prática e seus conceitos 
é a detecção e contato com os desconfortos experimentados no 
cotidiano de trabalho, a percepção de que a maneira vigente de fazer 
ou pensar é insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos desafios 
do trabalho. Esse desconforto ou percepção de abertura (incerteza) 
tem que ser intensamente vivido, percebido. Não se contata o 
desconforto mediante aproximações discursivas externas. A vivência 
e/ou a reflexão sobre as práticas vividas é que podem produzir o 
contato com o desconforto e, depois, a disposição para produzir 
alternativas de práticas e conceitos, para enfrentar o desafio de 
produzir transformações. CECCIM, (2005, p.5) 
 
 

 ROVERE (1994), citado em RIBEIRO E MOTTA (1996, p 47) alerta que 

é preciso inserir a  Educação Permanente em uma proposta sustentável, em 

espaços concretos de atuação: 

 
Se concebermos a Educação Permanente em Saúde como 
ferramenta, deve estar inserida numa proposta de transformação que 
uma força social concreta leva adiante, com um adequado cálculo de 
possibilidades e do campo de forças na qual essa intervenção se 
insere. 

 
 

Complementam RIBEIRO E MOTTA:  

 

É necessário, portanto, que haja coerência entre o projeto 
institucional e a proposta educativa em suas dimensões política, 
técnica e metodológica.(1996, p.47) 
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 A capacitação dos profissionais de enfermagem recém-admitidos 

dentro de uma abordagem crítica, reflexiva, centrada no processo de trabalho e 

construtivista, só será viabilizada se institucionalizada a partir de referenciais 

de qualidade dos serviços prestados. É preciso investigar as lacunas do 

treinamento admissional no âmbito hospitalar. Os formadores anunciam como 

possibilidades de Educação Permanente a aproximação da prática ao cotidiano 

de trabalho, a fim de  identificar as necessidades de cada profissional, bem 

como as competências já desenvolvidas.  

 Na perspectiva de explorará novos horizontes possíveis e viáveis à 

Educação permanente, no período de treinamento admissional, o próximo sub 

item trabalhará os dados construídos juntos aos Enfermeiro em formação.  

 

6.3  Enfermeiro em formação 

 

6.3.1  Perfil profissional 

A caracterização  da população estudada contemplou as variáveis: 

gênero, faixa etária, titulação, tempo de exercício profissional, tempo e função 

na instituição em estudo, como mostrou os quadros seguintes: 

Quadro 8 – Distribuição dos enfermeiros em formação segundo o gênero 
Cenário de estudo – 2009 

 

SEXO                     Nº 

FEMININO 16 

MASCULINO 12 

TOTAL 
 

28 
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Conforme se verifica no quadro acima, o sexo feminino é o 

predominante no grupo, sendo que 16 sujeitos são do sexo feminino e 12  do 

sexo masculino. 

 

O quadro 9,  apresentará os dados referentes à faixa etária dos 

enfermeiros em formação: 

 
Quadro 9 – Distribuição dos enfermeiros em formação segundo faixa 

etária 
Cenário de estudo – 2009 

 

FAIXA ETÁRIA                     Nº 

 
20 a 30 anos 
31 a 40 anos 

Mais de 41 anos 

 
18 
6 
4 
 

TOTAL 28 
              
 

Verifica-se a predominância da faixa etária entre 20 a 30 anos, em 18  

sujeitos, 6 de 21 a 40 anos e 4  com idade maior de 41 anos. 

O nível de escolaridade foi desmembrado em dois aspectos: grau de 

instrução e área de especialização dos sujeitos. O primeiro será demonstrado 

no quadro 10A abaixo: 

Quadro 10A – Distribuição dos enfermeiros em formação segundo grau 
de instrução 

Cenário de estudo - 2009 
                        
 

Nível de escolaridade Total 

Superior 
Especialização 

 

20 
                     8 
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Em relação ao nível de escolaridade, observa-se que 20 sujeitos 

possuem nível superior e  8  especialização completa. As áreas de 

especialidade serão apresentadas na tabela 10B, a seguir: 

 

Quadro 10B – Distribuição dos enfermeiros  em formadores segundo o 
nível de escolaridade - área de especialização 

Cenário de estudo – 2009 
 
 

Área  Especialização 

Cardiologia 
Terapia Intensiva 

Nefrologia 
 

1 
6 
1 

 
             
 

Em relação à especialização, 6 sujeitos são especialistas na área de 

Terapia Intensiva e 1, nas áreas de Cardiologia e Nefrologia. 

O quadro 11 apresentará o tempo de exercício profissional do 

enfermeiro em formação: 

 
Quadro 11 – Distribuição dos enfermeiros em formação segundo o tempo 

de exercício profissional 
Cenário de estudo – 2009 

 
 

TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL Nº 

inferior a 2 anos 

de 2 anos e 1 mês a 5 anos 

de 5 anos e 1 mês a 10 anos 

maior de 10 anos e  1 mês 

14 

8 

2 

4 
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O tempo de exercício profissional, 14 enfermeiros em formação atuam 

a 2 anos. Na faixa de 2 anos e 1 mês à 5 anos, houve grande destaque 

também, onde 8 dos sujeitos estavam inseridos. Com tempo maior de 10 anos 

e 1 mês houve 4 integrantes e apenas 2 da população tinham de 5 anos e 1 

mês à 10 anos. 

No quadro 12 será apresentado o tempo de atuação dos enfermeiros em 

formação, no cenário em estudo: 

 
 

Quadro 12 – Distribuição dos enfermeiros em formação segundo tempo 
de atuação no cenário em estudo 

Cenário de estudo – 2009 
 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA INSTITUIÇÃO Nº 

inferior  a  3 meses 

de 4 meses a 6 meses 

de 7 meses a 1 ano 

maior de 1 ano e 1 mês 

1 

2 

3 

22 

             

 

Em relação ao tempo de atuação no cenário em estudo dos Enfermeiros 

em Formação, 22 sujeitos possuem maior de 1 ano e 1 mês; 3 estão entre 7 

meses e 1 ano; 2 estão no período de  4 meses à 6 meses e apenas 1 a menos 

de 3 meses. 

Estes traços configuram um perfil caracterizado pela presença marcante 

do gênero feminino, com  20 a 30 anos de idade e graduação em enfermagem; 

no tocante do tempo de exercício profissional observou-se que é inferior a dois  
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anos e os participantes deste estudo têm tempo de atuação na instituição 

como enfermeiro, mais que 1 ano. 

  

6.3.2   Educação Continuada - concepções 

 

Neste núcleo foram identificadas 28 unidades de contexto e 28 unidades 

de registro e os núcleos temáticos:  aprimoramento/desenvolvimento 

profissional, ações educativas e treinamento. 

Educação continuada como aprimoramento/desenvolvimento pode ser 

visualizado nas falas: 

 

  Educação continuada envolve o aprimoramento constante através de cursos, palestras, 
congressos, e-learning. Requer reciclagem contínua (P4) 

 
 

É uma forma de manter um direcionamento contínuo para o desenvolvimento profissional” 
(P10) 

 

 
Para PASCHOAL (2004),  

Outro aspecto importante a ser considerado é a denominação 
educação continuada, entendida como toda ação desenvolvida após 
a graduação, com propósito de atualização de conhecimentos e 
aquisição de novas informações e atividades de duração, definida por 
meio de metodologias formais. (p. 8) 
 

NUNEZ e LUCKESI (2004), citadas por PASCHOAL, dividem em quatro 

áreas de atuação a educação em serviço. Há convergência entre as idéias 

destes autores e as concepções  dos enfermeiros nas duas primeiras 
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Atualização e reciclagem: permite ao profissional 
acompanhamento das mudanças que ocorrem na profissão, 
objetivando mantê-lo atualizado e a aceitar essas mudanças, bem 
como a aplicá-las em seu trabalho; 
 
Aperfeiçoamento ou desenvolvimento: entendem-se os programas 
que propiciem ao indivíduo melhorar e ampliar conhecimentos e 
habilidades profissionais que podem ser realizados dentro ou fora das 
instituições, caracterizados em atividades como: reuniões científicas, 
palestras, cursos de atualização, participação em congressos, 
jornadas e outros; 
 
Orientação ou introdução ao trabalho refere-se ao conjunto de ações  
edu- 
cativas desenvolvidas no momento da admissão do profissional na 
instituição,com a finalidade de integrá-lo a ela e prepará-lo para o 
desem- 
penho de suas funções; 
 
 Programas de capacitação visam a preparar o profissional para 

assumir um cargo ou uma função. (2004, p.9) 
  

Comenta P23: 

é aquela no local de trabalho, no dia a dia do cuidar, aprimorando os conhecimentos adquiridos 
da Educação Permanente  

 

RIBEIRO E MOTTA apontam as peculiaridades da EP:  

 
ao pensar os processos educativos ligados à reflexão sobre as 
questões de trabalho, a educação permanente circunscreve um 
espaço próprio, que a diferencia de outras intervenções educativas, 
salientando como concepções distintas do trabalho em saúde se 
correlacionam com a forma com que se concebe a educação para 
este trabalho. (1996 p. 6) 
 

 

Assim a Educação Continuada situa-se ainda não totalmente esclarecida 

e uniforme, encontrando-se mesclada entre a educação em serviço e 

permanente. Dessa realidade, nascem possibilidades que fomentam ações 

educativas futuras vislumbrando oportunidades de rearranjo. 
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Práticas educativas emergiu nos discursos dos formadores: 

 

Seria profissionais de Enfermagem que atuam no desenvolvimento profissional prático e teórico 
(P21) 

 
São práticas educativas direcionadas aos profissionais ou trabalho com intuito de orientá-los e 

ajudá-los em seu desenvolvimento individual (P22)  

 

Para SILVA et al ( 2008, p. 49),  

é de fundamental importância o constante aprimoramento dos 
profissionais de saúde, ressaltando-se o papel do serviço de 
Educação Continuada dentro das instituições, bem como o 
entendimento que as equipes de trabalho têm a respeito desse 
serviço. 

 
 

PASCHOAL sinaliza a congruência da educação com a enfermagem: 

 

Ao relacionar a concepção de educação com a profissão de 
enfermagem, considerada também prática social, compreendo que, 
em todas as ações de enfermagem, estão inseridas ações 
educativas. Dessa forma, há necessidade de promover efetivas 
oportunidades de ensino, fundamentadas na conscientização do valor 
da educação como meio de crescimento dos profissionais da 
enfermagem, assim como o reconhecimento deles pela função 
educativa no desenvolvimento do processo de trabalho. (2004, p. 7) 
 

 
 As práticas educativas são necessárias  para o desenvolvimento 

pessoal e profissional, entendendo-se assim que os dois complementam-se. 

Cabe à educação continuada, em serviço e permanente elaborar e 

reelaborar metodologias de trabalho e ensino, a partir da construção de 

relações e processos no interior das equipes ou em ações conjuntas. 
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treinamento contínuo oferecido pela instituição para atualizar os funcionários referentes a 
melhor prática(P20) 

 
treinamento contínuo, treinamento freqüente, por várias etapas com objetivo de atualizar 

conceitos novos e antigos (P15) 
 

Conforme MONTEIRO (2004),  

ainda que a educação continuada tenha a tendência de se restringir 
a aspecto qualidade formal e, algumas vezes, a meros 
“treinamentos”, é possível propiciar condições para a construção da 
consciência crítica, o que possibilita perspectivas mais favoráveis 
para a competência política. Frequentemente, a qualidade do 
processo de educação continuada defronta-se com essa contradição, 
porque profissionais com maior empenho e atualização são mais 
exigentes quanto às suas expectativas políticas, sociais e no 
trabalho. ( p. 347) 

 

 A Educação continuada ainda parece ocorre centrada na reprodução de 

informações, com o propósito de atualização, definida por meio de 

metodologias formais. 

Comenta PASCHOAL (2004) traz considerações importantes que 

valorizam e amplificam o olhar sobre a Educação continuada, desmistificando 

alguns paradigmas: 

Para uma efetiva educação continuada, necessita-se direcioná-la para 
o desenvolvimento global de seus integrantes e da profissão, tendo 
como meta a melhoria da qualidade da  assistência de enfermagem. 
Assim, essa tarefa não se resume a ensinar, pois engloba desenvolver 
no profissional de enfermagem uma consciência crítica e a percepção 
de que ele é capaz de aprender sempre, por meio da educação 
permanente, e motivá-lo a buscar, na sua vida profissional, situações 
de ensino-aprendizagem. ( p.73) 
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das verdades e respostas, as diferenças e igualdades, a  complexidade das 

causas e efeitos, as informações desnecessárias e imprescindíveis. Assim a 

EC e EP deve ser disseminada, a fim de potencializar seu entendimento e 

valorização.  

Para desvelar as concepções de EP pelo enfermeiro em formação, o 

próximo tópico fará exploração dessa dimensão. 

 

6.3.3  Educação Permanente - concepções 

 

 Neste núcleo foram identificadas 28 unidades de contexto e 15 

unidades de registro e os núcleos temáticos: continuidade e 

conhecimento/prática. 

A continuidade como característica da EP emergiu nas dimensões: 

 Atualização em toda vida útil do profissional (P15) 
 

É o aprendizado contínuo (P4) 
 

Atualização dos profissionais envolvidos, favorecendo qualidade de nível linear e contínuo 
(P19) 

 

Para MOTTA et al (2001, p.4) menciona que “a idéia de que os 

processos educacionais são contínuos ou permanentes é tão antiga quanto a 

própria história do homem.”  
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E nesta dimensão MANCIA et al (2004, p.4), define Educação 

Permanente como  “um processo educativo, formal ou informal, dinâmico, 

dialógico e contínuo”  

 

A continuidade aponta aspectos conceituais que perpassam por aportes 

teóricos.  Embora o enfermeiro em formação não detenha a totalidade do 

conceito, incorpora alguns  de seus aspectos 

. 

Conhecimento/prática foi referida pelos pesquisados em diversas 

dimensões: 

 seria a atuação destes profissionais no trabalho diário à beira-leito (P14) 
 

processo que o conhecimento é oferecido com base na vivência do dia a dia (P9) 
 

educação desenvolvida de acordo coma dificuldade encontrada no dia a dia (P21) 

 
 

MANCIA  et al, comentam: 

 
Na Educação Permanente em Saúde, as necessidades de 
conhecimento e a organização de demandas educativas são geradas 
no processo de trabalho, apontando caminhos e fornecendo pistas ao 
processo de formação. (2004, p.4) 
 

 
Para SIQUEIRA (1998), citado em PASCHOAL, o enfermeiro deve 

integrar e aproximar a teoria às experiências vivenciadas em sua prática de 

trabalho:  

 

 A habilidade de integrar a teoria às situações do cotidiano exige 
aproximação, relacionamento, comunicação, compreensão desse 
processo por parte do enfermeiro (2004, p.22) 
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A Educação permanente, nos discursos dos enfermeiros em formação, 

por desvelar a aproximação do conhecimento prático e teórico com os 

questionamentos e necessidades educacionais do dia-a-dia.  

As concepções da Educação Permanente, embora ambíguas apontam 

algumas pistas teóricas significativas á continuidade do aprendizado e à 

inseparabilidade do conhecimento com  o mundo do trabalho.   

A educação permanente pode ser um potente instrumento para ampliar 

a postura reflexiva, para o enfermeiro contextualizar sua vida profissional e 

pessoal, agregando novos constituintes no trabalho cotidiano.  

Na premissa de ampliar o olhar sobre a Educação Permanente, no 

período de  treinamento admissional, o  próximo  tópico  fará  exploração  das 

necessidades, barreiras e experiência vivenciadas, na ótica do Enfermeiro em 

formação. 

 

6.3.4.  O  período  de  treinamento  admissional 

 

6.3.4.1   Necessidades de aprendizado 

 

Neste núcleo foram identificadas 28 unidades de contexto e 20 

unidades de registro e os núcleos temáticos: protocolos institucionais e 

procedimentos específicos de enfermagem. 

O núcleo temático Protocolos institucionais foram identificados nas 

falas: 
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Tudo que foi apresentado é essencial, mas senti mais necessidade dos protocolos institucionais 

(P20) 
 

Acho que são várias, mas os protocolos são os mais difíceis (P13) 

Para CUNHA e VALÉRIO (2009.p.49) 

O treinamento admissional tem como objetivo nivelar o 
conhecimento entre os profissionais sobre rotinas, procedimentos e 
protocolos institucionais e integrar os profissionais na sua função e 
no contexto institucional, favorecendo o alcance das metas 
institucionais. 

 

Assim como os autores, os enfermeiros em formação sinalizam a 

necessidade do conhecimento da estrutura organizacional e administrativa da 

instituição, onde o qual irá desempenhar suas atividades.  

Os protocolos e rotinas são norteadores e contribuem para uma  

prática de qualidade. No interior de cenários hospitalares, visualizamos essas 

diretrizes, como sendo uns dos esteios para a assistência de enfermagem, por 

configurarem como guia que favorece a eficácia. 

Ao enfermeiro espera-se o conhecimento e o direcionamento dos membros de 

sua equipe, em busca da excelência nas ações de enfermagem, o que exige o 

conhecimento de protocolos e rotinas que podem ser proporcionados pela EC e 

EP. 

O núcleo temático procedimentos específicos de enfermagem aparece 

nas falas: 

 Tenho mais dificuldades em procedimentos específicos de enfermagem (P4) 
 

Ter aprendido  sobre o manuseio da válvula de fonação e  monitorização (23) 
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PASCHOAL (2004, p.19) comenta: 

O processo de trabalho na enfermagem apresenta essa característica 
de divisão técnica, na qual a prática é parcelada em tarefas, 
procedimentos responsabilidades entre seus agentes. 
 

 
Os enfermeiros em formação incluem entre suas necessidades de 

aprendizagem o conhecimento de alguns procedimentos de enfermagem. Para 

KOIZUMI et al (1998) citado em SILVA et al (2008), a Educação Continuada 

em cenários de terapia intensiva é deficiente, devido à. alta tecnologia, que 

gera constantes desafios pela necessidade de  aprendizagem quase imediata, 

manipulação e manutenção dos equipamentos. Apreende-se uma coerência 

entre a necessidade elencada pelos enfermeiros em formação e as funções 

que estes desempenham em suas atividades profissionais em unidades 

especializadas.  

Neste contexto amplia-se o desafio da Educação Continuada, uma vez 

que terão que incorporar movimentos de aprendizagem que atendem às  

demandas desses cenários, às diretrizes institucionais e à intersecção da teoria 

com a prática. 

Na perspectiva de aprofundar a Educação Permanente, no momento 

admissional, na ótica dos Enfermeiros em formação, o próximo tópico buscará 

conhecer as barreiras conceituadas por esse grupo de profissionais.  
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6.3. 4. 2  Barreiras que interferem nos  programas    de  Educação   

Perma- 

               nente  

                    

Neste núcleo foram identificadas 23 unidades de contexto e 20 

unidades de registro, 3 sujeitos não responderam e 4 afirmaram não haver 

barreiras. Os núcleos temáticos forram: tempo, conhecimento e prática, 

sentimentos e aspectos organizacionais 

 

Agendamento de horários e datas por questões diversas (P2) 
 
 

Tempo disponível para participar desses programas (P19) 

 

A questão tempo, já havia sido destacada entre as barreiras que 

dificultam os programas de educação continuada, no interior do treinamento 

admissional. Para os enfermeiros em formação assume  a   vertente      da   

indisponibilidade   pessoal  e profissional, hora por se situar intra ou extra 

muros das instituições.  

Infere-se na atualidade, qualquer processo educativo confronta-se com 

questões além das políticas, das questões profissionais e educacionais, pois 

está situado em pilares estreitos que articulam as necessidades de 

aprendizagem e a disponibilidade do aprendiz para aprender. 

  Parece ser coerente, pensar em propostas de educação permanente 

em saúde, que ofereçam e propiciem aos trabalhadores, uma flexibilidade na 

questão de tempo, para adequar-se de acordo a realidade.  
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  O núcleo temático conhecimento e prática emergiram nas falas: 

Pela dificuldade em manusear a bomba de analgesia  (P8) 

Insuficiência de conhecimento teórico e inexperiência da prática (P3) 

Os enfermeiros em formação mencionam entre suas dificuldades, a 

falta de preparo em articular a teoria com a prática requerida pelo cenário de 

trabalho. 

Para MANCIA et al (2004.p.6):  

entendemos que, a aquisição de competências e habilidades, tal qual 
a educação, não se completa com a formatura, mas deverá ser um 
processo permanente e contínuo também na vida profissional, 
permitindo que os profissionais da saúde, especialmente da 
enfermagem, atuem de acordo com o contexto epidemiológico e com 
as necessidades apontadas pelos cenários de saúde, educação e 

trabalho, em sua área de atuação. 

Emergem ainda, necessidade de conhecimento específico da área, a 

fim de suprir necessidades do cotidiano. Sinalizam que a inexperiência também 

é uma barreira que interferem na EP.  

Sentimentos foram referidos pelos pesquisados em diversas 

dimensões: 

desafios e medos (P9) 

Para CHIAVENATO citado em COAM et al,,   
 
em os programas de integração reduzem o período de adaptação ao 
trabalho, fornecem ao elemento supervisor oportunidade de orientar 
o novo funcionário corretamente, antes que outro o faça da forma 
errada; diminuem a necessidade de ações corretivas e penalidades 
devido ao desconhecimento dos regulamentos da empresa; 
fornecem subsídios para o empregado vencer o medo do 
desconhecido que dificulta o alcance da produção ideal e diminuem 
o número de demissões. (1996, p. 189) 
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Para o autor o medo do desconhecido oferece uma barreira ao aprendizado 

e a produção do recém-admitido. Esse sentimento também foi identificado pelo 

enfermeiro em formação, como aspecto negativo ao treinamento e as ações 

educativas veiculadas pela EC e EP. 

Aspectos organizacionais emergiram como barreira na dimensão: 

Papelada, políticas e rotinas ( P11) 

CUNHA e VALÉRIO (2009): 

o conteúdo do treinamento admissional assistencial tem como 
premissa apresentar políticas, protocolos, rotinas e procedimentos 
institucionais, sendo que os conhecimentos específicos das 
especialidades são apresentados pelos profissionais de referência 
das áreas (p.50). 

 

Para os autores, no período de treinamento admissional deve ser 

apresentado as políticas, protocolos, rotinas e procedimentos institucionais. 

Porém para os enfermeiros em formação, embora o conteúdo seja fornecido no 

período de treinamento, persistem  dificuldades de assimilação e aplicação do 

conteúdo a prática. 

6.3. 4. 3  Experiências de Educação permanente vivenciadas 

 

A partir das falas, foram identificadas neste núcleo 24 unidades de 

contexto,  19 unidades de registro e 1 sujeito não respondeu. O núcleo 

temático definido foi treinamento prático. 

 
cursos práticos no Centro de simulação realística  (P7) 
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MANCIA  et al (2004 p. 608) compreendem a Educação Permanente 

como um conjunto de alternativas educacionais, articuladas voltadas à 

aprendizagem significativa  para o processo de trabalho. 

MOREIRA comenta:  

Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. 
Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, 
de maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os 
significados dos materiais educativos.(2000, p.36) 

 
 

As experiências vivenciadas pelo enfermeiro em formação oferecem 

pistas, quando associadas à intervenções de ensino e aprendizagem práticas.  

 

P21 trouxe em sua fala, o interior do mundo de trabalho: 

 
acompanhamento de um profissional em realização de tarefa do dia a dia  

 

 Assim, para os sujeitos as ações devem ser interativas, dialogadas e 

significativas inseridas no cotidiano do profissional, o que se insere na filosofia 

da Educação Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  CONSIDERAÇÔES FINAIS 



 76 

 

Este estudo apresenta investigação sobre as concepções da educação 

continuada e permanente, suas demandas, barreiras e possibilidades, no 

treinamento admissional em âmbito hospitalar, na ótica de enfermeiros 

formadores e em formação. 

Para os sujeitos, a Educação Continuada visa ao aprimoramento e 

desenvolvimento profissional.  Para ambos, enfermeiro formador e enfermeiro 

em formação, é um processo educativo, de construção do conhecimento que 

supõe a continuidade, trabalho em equipe, integração e aperfeiçoamento 

contínuo. 

O enfermeiro em formação associa a Educação Continuada com ações 

educativas e treinamento, proporcionando a chance de veicular um olhar 

caracterizado por um modelo de ensino formativo e retrógado na sua 

elaboração. 

Das concepções dos pesquisados quanto à educação permanente, 

surge de forma significativa e recorrente a expressão da continuidade do 

aprendizado, a qual se apresentou incorporada nas definições dos dois grupos.  

 Para o formador a Educação Permanente engloba troca de 

conhecimento não fragmentado e relações para apropriação dos saberes. 

Porém, esses profissionais, não reconhecem a diferenciação do processo 

educativo que norteiam a Educação Continuada e a Educação Permanente, 

tendo-as como sinônimo.      
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O enfermeiro em formação, não tem clareza do conceito de educação 

permanente, mas reconhece a inseparabilidade do conhecimento e o mundo do 

trabalho. Para esse grupo, as demandas educativas são geradas no dia a dia 

da atividade desempenhada, fortalecendo as pistas emitidas pelo cenário e 

trabalhador.  

Na dimensão das necessidades de educação continuada e educação 

permanente no treinamento admissional, a análise demonstrou que o 

enfermeiro formador tem em sua crença que as mesmas estejam vinculadas à 

exploração e capacitação de conteúdos organizacionais, que compreendem as 

normas, as rotinas, as diretrizes que norteiam a instituição envolvida.  

Para  o enfermeiro formador este é o  momento  apropriado para que 

os trabalhadores recém-admitidos, adquiram informações sobre as atividades 

profissionais futuras que irão  exercer nesse cenário. A partir do trabalho dos 

funcionários recém-admitidos surgem estratégias de direcionamento e 

avaliação do campo de atuação.   

Os participantes do estudo sinalizam lacunas que prejudicam as 

relações interpessoais e institucionais da educação continuada e educação 

permanente. Essa impressão é emitida pelas atitudes dos recém-contratados, 

que não esboçam estrutura explicativa, mas denunciam alguns dos problemas 

da vida cotidiana desses serviços. Os enfermeiros formadores mencionam 

entre suas dificuldades a disponibilidade à aprendizagem do funcionário recém- 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

contratado; tempo destinado ao treinamento admissional e parceria com a 

liderança neste período. 

  Os procedimentos específicos de enfermagem foram elencados entre 

as necessidades dos Enfermeiros em formação, para o desempenho de suas 

atividades profissionais em unidades especializadas. 

Assim, a Educação Continuada e Educação Permanente incorporam 

em  suas ações e movimentos de aprendizagem, conteúdos específicos para 

atender as demandas  dos participantes. 

O enfermeiro em formação, considera  que a falta de tempo dificulta  as 

ações educativas intra e extra muros institucionais. Já para os enfermeiros 

formadores o pouco tempo de treinamento admissional, prejudica a Educação 

Continuada e Educação Permanente em suas atividades educativas o que 

exige repensar em horários, locais e duração do treinamento. 

Na perspectiva das barreiras, os formadores mencionaram  a falta de 

disponibidade a aprendizagem dos profissionais recém-admitidos. Para esses 

participantes, o profissional que  não participa de forma ativa, integrada e 

consciente de suas atribuições enquanto aprendiz configura uma barreira, 

dificultando o desempenho de atividades educativas oferecidas pela Educação 

Continuada e Educação Permanente . Assim, o trabalhador, agrega entre suas 

responsabilidades o aprendizado do conteúdo oferecido no período de 

treinamento admissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ausência da chefia como parceira da Educação Continuada e Educação 

Permanente é outra barreira na ótica dos formadores. Pois, na ótica dos 

sujeitos, o elo entre a instituição, a equipe de treinamento   e  o recém-admitido 

torna  o momento admissional  eficaz e com maior chance de sucesso. 

Os enfermeiros formadores e em formação apontam algumas 

possibilidades da Educação Permanente no treinamento admissional, no 

âmbito hospitalar. Assim, destacamos algumas recomendações: 

 

- Ações educativas que promovam conhecimento das concepções e 

metodologias da Educação Continuada  e Educação permanente. 

 

- Necessidade de fortalecimento da parceria multiprofissional e o 

trabalho em equipe, segundo os pressupostos da Educação 

Permanente, visando promover mudanças nas relações de poder entre 

profissionais de saúde, para que constituam equipes integradas em suas 

práticas, favorecendo o intercâmbio dos saberes. 

 

- Flexibilização da questão tempo, conforme a necessidade de cada 

funcionário recém-admitido, a fim propiciar ao trabalhador, crescimento 

pessoal e profissional,  organização do processo de  trabalho, 

problematização  de seu cotidiano e mudanças. 
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- Estabelecimento de parceria entre enfermeiros formadores e recém-

admitidos, objetivando detectar e sanar  lacunas não visualizadas. 

 

- necessidade de inserção de enfermeiros formadores, no interior do 

cotidiano de trabalho dos funcionários recém admitidos, considerando 

que é esse o lugar onde se apontam os caminhos e fornecem pistas ao 

processo de formação dos profissionais. 

 

- Desenvolvimento de programas educativos que promovam o 

conhecimento de rotinas e procedimentos específicos de enfermagem 

de forma crítica e reflexiva, baseada nos pilares da Educação 

Permanente.  

 

- Proposição de ações que impulsionem o desenvolvimento dos 

funcionários em sua forma de agir e reconstruir o pensar , tornando-os 

sujeitos do seu aprendizado. 

 

- Estabelecimento de canais de comunicação, planejamento e avaliação  

entre o setor contratante (liderança) e os enfermeiros formadores, 

objetivando acompanhar o desenvolvimento do funcionário recém 

admitido, em seus cenários de prática, na perspectiva de contribuir com 

novas intervenções educativas, sinalizadas ou vivenciadas pelo apren – 

diz, pautadas na continuidade do processo de Educação Permanente. 
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Além de ensinar/treinar, é preciso contribuir para que os profissionais se 

reconheçam sujeitos na busca contínua do aprender,  transformar,  promover 

atos reflexivos que são os objetivos da Educação permanente. 

 

É nesse cenário de constantes mudanças e transformações da realidade, é que 

este estudo abre a novas indagações e possibilidades de ações e estratégias 

do processo de trabalho em cenários hospitalares, ampliando o espectro da 

Educação Permanente em saúde  articulada com o campo da enfermagem 

hospitalar. 
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99    LLIISSTTAA  DDEE  AANNEEXXOOSS  

 

9.1  ANEXO  1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A presente pesquisa, Educação permanente de profissionais de 

Enfermagem em treinamento admissional: concepções, demandas e 

possibilidades no âmbito hospitalar, tem como objetivo principal: Investigar 

concepções de profissionais de Enfermagem no treinamento admissional, em 

cenários de trabalho hospitalar em uma instituição localizada na cidade de São 

Paulo, com vistas a delinear diretrizes para um processo de educação 

permanente. Seus objetivos específicos são: identificar as concepções relativas 

às demandas e necessidades; apreender as concepções relativas à educação 

permanente e educação continuada de profissionais e verificar as concepções 

referentes às possibilidades e limites para desenvolver um processo de 

educação permanente com profissionais de Enfermagem em treinamento 

admissional, nos cenários de trabalho hospitalar. 

Para seu desenvolvimento serão aplicados: questionário para um grupo 

de sujeitos (Enfermeiros em formação) e entrevistas individuais semi-

estruturadas para um segundo grupo de sujeitos (Enfermeiros formadores). 

Dentre os procedimentos idealizados, não há previsão de qualquer desconforto 

ou risco para os participantes da investigação. 

Considerando os preceitos éticos em pesquisa, você poderá, em 

qualquer etapa do estudo, ter acesso aos pesquisadores responsáveis pela 

investigação para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é a Mestranda Débora Schettini da Silva Alves, que pode ser 

encontrada no endereço: Av. Dos Ourives, 458 apto 121;  telefone: 9141 6343. 
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É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu trabalho na Instituição. As informações obtidas serão 

analisadas em conjunto com outras professoras, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum participante. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, da mesma forma que não haverá compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 

pelo orçamento da pesquisa. O pesquisador compromete-se a utilizar os dados 

e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo título do trabalho . 

 Eu discuti com Débora Schettini da Silva Alves, sobre a minha decisão 

em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido.  

_______________________________  

Assinatura do Profissional de 
Enfermagem 

Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

(Somente para o responsável do projeto). Declaro que obtive de forma 
apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste Profissional 
de Enfermagem para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  
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9.2    ANEXO 2 –  Questionário 

QUESTIONÁRIO 

1- Dados pessoais: 

1.1 - Idade: (   )  menos que 20 a  (   ) 20-30 a. (   ) 30 –40 a  (   ) mais de 40 anos 

1.2 - Sexo:   Masc (    )  Fem (   )  

1.3 - Possui titulação, qual?  

 (     ) Especialista / Área:___________        (    ) Mestre / 
Área:_____________________ 

 (     ) Doutor / Área:_________________     (    
)Demais__________________________ 

1.4 - Tempo de exercício profissional:_________________________________________  

(   )  inferior a 1 ano  (   ) de 2 a 5 anos (   ) de 6 meses à 10 anos    (     ) mais de 10 
anos  

1.5 - Tempo de inserção na instituição: __________________________________ 

(   )  inferior a 3 meses  (   ) de 3 a 6 meses (   ) de 7 meses à 1 ano   (      ) mais de 
1 ano 

1.6 - Função que exerce na instituição:____________________________________ 

 

2 -  Como você concebe Educação Continuada? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
3 -  Como você concebe Educação Permanente? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4- Considerando o período de treinamento admissional (90 dias, após seu período de 
contratação), responda a seguir: 

 

4.1 - Que conteúdo / temas você considera que foram necessários para a prática 
assistencial em Enfermagem? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
4.2 – Exemplifique uma experiência que para você tenha sido Educação Permanente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.3 – Que dificuldades você encontrou para participar de programas de Educação 
Permanente? 
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
     

OBRIGADA 
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9.3 -  ANEXO 3 – Roteiro de investigação: 

 

 1ª parte Identificação: caracterização dos sujeitos (idade, sexo, 

formação, titulação, experiência na área de ensino, tempo de exercício 

profissional e na instituição em estudo);  

 

 2ª parte:  Núcleos orientadores  

 

 Educação Permanente e Educação Continuada (concepções,  

necessidades, limites e possibilidades para desenvolver um processo de 

educação permanente com profissionais de Enfermagem em treinamento 

admissional, nos cenários de trabalho hospitalar) 
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9.4 -  ANEXO 4 – Núcleos temáticos 
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9.5 -  ANEXO 5 – Carta de solicitação de autorização para a Gerência   

                               do Centro de Treinamento e Saúde.  

 

Gerência do Treinamento em Saúde 

Sra. Cristina Satoko Mizoi 

Solicitação 

 Solicito autorização para coleta de dados, neste setor hospitalar, 

com finalidade de realização de pesquisa sob o título  Educação permanente 

de profissionais de Enfermagem em treinamento admissional: concepções, 

necessidades, barreiras e possibilidades no âmbito  hospitalar. O objetivo 

principal é investigar concepções de profissionais de Enfermagem no 

treinamento admissional, em cenários de trabalho hospitalar em uma instituição 

localizada na cidade de São Paulo, com vistas a delinear diretrizes para um 

processo de educação permanente. Seus objetivos específicos são identificar 

as concepções relativas às demandas e necessidades educativas de 

profissionais de Enfermagem que participam do treinamento 

admissional em ambiente hospitalar; apreender as concepções 

relativas à educação permanente e educação continuada de profissionais de 

enfermagem e verificar as concepções referentes às possibilidades e limites 

para desenvolver um processo de educação permanente com profissionais de 

Enfermagem em treinamento admissional, nos cenários de trabalho hospitalar. 

   A população-alvo será composta por Enfermeiros formadores 

(Enfermeiros Analistas de treinamento (TRSA) e Enfermeiros (NSAC)): 

profissionais que atuam e promovem o processo de educar/treinar nesse 

cenário, no período de treinamento admissional e Enfermeiros em formação: 
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profissionais que realizam atividades assistenciais de enfermagem, em 

diversas áreas da instituição e que participaram do treinamento admissional a 

partir de junho de 2007 aos dias atuais.  

         A coleta de dados será realizada de duas formas: questionário para os 

Enfermeiros em formação e entrevistas individuais semi- estruturadas para os 

Enfermeiros formadores. 

Pretende-se coletar os dados no período no 3º e 4º trimestre de 2008.  

     Enviamos em anexo a cópia do projeto do estudo, para dispor maior 

detalhamento sobre o mesmo. Salientamos ainda que, a pesquisa não 

acarretará nenhum dano a Instituição e/ou equipe de Enfermagem, e que o 

pesquisador estará disponível a fornecer todos os dados sobre a pesquisa em 

qualquer momento. 

Coloco-me a disposição para eventuais dúvidas e aguardamos 

resposta à solicitação. 

Sem mais, 

      Atenciosamente 

---------------------------------------- 

Débora Schettini S. Alves 
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9.6  ANEXO 6    Carta de solicitação de autorização para a Gerência  do           

                              Núcleo de Seguimento Admissional Continuado  

 

Gerência do Núcleo de Seguimento Admissional Continuado 

Dr. Luis Fernando Aranha 

Solicitação 

 Solicito autorização para coleta dados, neste setor hospitalar, com 

finalidade de realização, de pesquisa sob título de Educação permanente de 

profissionais de Enfermagem em treinamento admissional: concepções, 

barreiras e possibilidades no ambiente hospitalar. O objetivo principal: é 

investigar concepções de profissionais de Enfermagem no treinamento 

admissional, em cenários de trabalho hospitalar em uma instituição localizada 

na cidade de São Paulo, com vistas a delinear diretrizes para um processo de 

educação permanente. Seus objetivos específicos são: identificar as 

concepções relativas às barreiras e necessidades educativas de 

profissionais de Enfermagem que participam do treinamento 

admissional em ambiente hospitalar; apreender as concepções 

relativas à educação permanente e educação continuada de profissionais de 

enfermagem e verificar as concepções referentes às possibilidades e limites 

para desenvolver um processo de educação permanente com profissionais de 

Enfermagem em treinamento admissional, nos cenários de trabalho hospitalar. 

   A população alvo será apenas composta por Enfermeiros formadores 

(Enfermeiros Analistas de treinamento (TRSA) e Enfermeiros (NSAC)): 

profissionais que atuam e promovem o processo de educar/treinar nesse 
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cenário, no período de treinamento admissional e Enfermeiros em formação: 

profissionais que realizam atividades assistenciais de enfermagem, em 

diversas áreas da instituição e que participaram do treinamento admissional a 

partir de junho de 2007 aos dias atuais.  

A coleta de dados será realizada de duas formas: questionário para os 

Enfermeiros em formação e entrevistas individuais semi- estruturadas para os 

Enfermeiros formadores. 

Pretende-se coletar os dados no período no 3º e 4º trimestre de 2008.  

     Enviamos em anexo a cópia do projeto do estudo, para dispor maior 

detalhamento sobre o mesmo. Salientamos ainda que, a pesquisa não 

acarretará nenhum dano a Instituição e/ou equipe de Enfermagem, e que o 

pesquisador estará disponível a fornecer todos os dados sobre a pesquisa em 

qualquer momento. 

Coloco-me à disposição,  

 

---------------------------------------- 

Débora Schettini S. Alves 
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9.7  ANEXO 7    Carta à Comissão de Ética e Pesquisa do Instituto   

                                Israelita Albert Einstein  

 

Comissão de Ética e Pesquisa do Instituto Israelita  Albert Einstein  

 

Solicitação 

Solicito autorização para coleta dados, nesta instituição hospitalar, com 

finalidade de realização, de pesquisa sob título de Educação permanente de 

profissionais de Enfermagem em treinamento admissional: concepções, 

demandas e possibilidades no ambiente hospitalar. O objetivo principal: é 

investigar concepções de profissionais de Enfermagem no treinamento 

admissional, em cenários de trabalho hospitalar em uma instituição localizada 

na cidade de São Paulo, com vistas a delinear diretrizes para um processo de 

educação permanente. Seus objetivos específicos são: identificar as 

concepções relativas às barreiras e necessidades educativas de 

profissionais de Enfermagem que participam do treinamento 

admissional em ambiente hospitalar; apreender as concepções 

relativas à educação permanente e educação continuada de profissionais de 

enfermagem e verificar as concepções referentes às possibilidades e limites 

para desenvolver um processo de educação permanente com profissionais de 

Enfermagem em treinamento admissional, nos cenários de trabalho hospitalar. 

   A população alvo será apenas composta por Enfermeiros formadores 

(Enfermeiros Analistas de treinamento (TRSA) e Enfermeiros (NSAC)): 

profissionais que atuam e promovem o processo de educar/treinar nesse 

cenário, no período de treinamento admissional e Enfermeiros em formação: 
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profissionais que realizam atividades assistenciais de enfermagem, em 

diversas áreas da instituição e que participaram do treinamento admissional a 

partir de junho de 2007 aos dias atuais.  

         A coleta de dados será realizada de duas formas: questionário para os 

Enfermeiros em formação e entrevistas individuais semi- estruturadas para os 

Enfermeiros formadores. 

Pretende-se coletar os dados no período no 3º e 4º trimestre de 2008.  

     Enviamos em anexo a cópia do projeto do estudo, para dispor maior 

detalhamento sobre o mesmo. Salientamos ainda que, a pesquisa não 

acarretará nenhum dano a Instituição e/ou equipe de Enfermagem, e que o 

pesquisador estará disponível a fornecer todos os dados sobre a pesquisa em 

qualquer momento. 

Coloco-me a disposição para eventuais dúvidas e aguardamos 

resposta à solicitação. 

Sem mais, 

      Atenciosamente 

---------------------------------------- 

Débora Schettini S. Alves 
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9.8  ANEXO 8   Carta a Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade  

                                  Federal de São Paulo 

 

Solicitação 

 Solicito autorização para coleta dados, neste setor hospitalar, com 

finalidade de realização, de pesquisa sob título de Educação permanente de 

profissionais de Enfermagem em treinamento admissional: concepções, 

demandas e possibilidades no ambiente hospitalar, tem como objetivo principal: 

Investigar concepções de profissionais de Enfermagem no treinamento 

admissional, em cenários de trabalho hospitalar em uma instituição localizada 

na cidade de São Paulo, com vistas a delinear diretrizes para um processo de 

educação permanente. Seus objetivos específicos são: identificar as 

concepções relativas às barreiras e necessidades; apreender as concepções 

relativas à educação permanente e educação continuada de profissionais e 

verificar as concepções referentes às possibilidades e limites para desenvolver 

um processo de educação permanente com profissionais de Enfermagem em 

treinamento admissional, nos cenários de trabalho hospitalar. 

   A população alvo será por Enfermeiros formadores (Enfermeiros Analistas 

de treinamento (TRSA) e Enfermeiros (NSAC)): profissionais que atuam e 

promovem o processo de educar/treinar nesse cenário e; Enfermeiros em 

formação: profissionais que realizam atividades assistenciais de enfermagem, 

em diversas áreas da instituição e que participaram do treinamento admissional 

com tempo inferior a um ano.  

A coleta de dados será realizada de duas formas: questionário para    os 

Enfermeiros em formação e entrevistas individuais semi- estruturadas para os 

Enfermeiros formadores. 
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Pretende-se coletar os dados no período no  3º e 4º trimestre de 2008.  

     

 Enviamos em anexo a cópia do projeto do estudo, para dispor maior 

detalhamento sobre o mesmo. Salientamos ainda que, a pesquisa não 

acarretará nenhum dano a Instituição e/ou equipe de Enfermagem, e que o 

pesquisador estará disponível a fornecer todos os dados sobre a pesquisa em 

qualquer momento. 

Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas e 

aguardamos resposta à solicitação. 

Sem mais, 

      Atenciosamente 

---------------------------------------- 

Débora Schettini S. Alves 
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9.9  ANEXO 9 – Aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa do 

Instituto Israelita Albert Einsten 
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9.10  ANEXO 10 – Aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa da 

Universidade   Federal de São Paulo 
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9.11 ANEXO 11 – Carta de agradecimento aos membros da banca   

                              examinadora 

 
 
 
 
 

 


