
1 
 

 
 
 
 

RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA / PERMANENTE: 

PROTAGONIZADORAS DO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM EM ENFERMAGEM 

NA TERAPIA INTENSIVA 

 
 
 
 
 
 

 
Tese apresentada ao Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior 

em Saúde (CEDESS) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) para 

obtenção do título de Mestre 

Profissional em Ensino em Ciências 

da Saúde. 

 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2008 



2 
 

 
RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO CONTINUADA / PERMANENTE: 

PROTAGONIZADORAS DO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM EM ENFERMAGEM 

NA TERAPIA INTENSIVA 

 
 
 
 
 

 
Tese apresentada ao Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior 

em Saúde (CEDESS) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) para 

obtenção do título de Mestre 

Profissional em Ensino em Ciências 

da Saúde. 

 
Orientador: Prof. Dr. José A. Maia 

 
 

 
 

 
SÃO PAULO 

2008 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Viana, Renata Andréa Pietro Pereira  
Educação Continuada / Permanente: Protagonizadoras do Processo de Ensino e 

Aprendizagem em  Enfermagem na Terapia Intensiva / Renata Andréa Pietro Pereira 
Viana - São Paulo, 2008.  

         xii,114f. 
 
Tese (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Programa de Pós-Graduação 

em Ensino em Ciências da Saúde. 
 
Título em inglês: The Role of Permanent / Continued Education in Teaching and 

Learning Process for Nurses who Work in Intensive Care Units 
1. Educação Continuada em Enfermagem. 2. Processos de Enfermagem. 3. Cuidados 
Intensivos.4. Unidades de Terapia Intensiva. 
 
 

 



4 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretora do CEDESS: Profa. Dra. Maria Cecília Sonzogno 
 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação: Prof. Dr. Nildo Alves Batista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 
 



5 
 

 
RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: EDUCAÇÃO CONTINUADA / PERMANENTE: 

PROTAGONIZADORAS DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM EM ENFERMAGEM NA TERAPIA INTENSIVA 

 

 

Presidente da Banca Examinadora: Prof. Dr. José Antonio Maia de Almeida 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 

Profa. Dra. Elza de Fátima Ribeiro Higa 

  Profa. Dra. Margarete Marques Lino 

Profa. Dra. Suely Sueko Viski Zanei 

Profa. Dra. Sylvia Helena Batista 

 

 
 
 
 
 
 

 
iv 



6 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Dedico este trabalho à minha família, 

 fonte inesgotável de amor e companheirismo e  

aqueles que acreditam que a prática constrói a teoria e  

a teoria ilumina a prática. 

 

 
 
 
 

 
v 



7 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 
À Deus, ser supremo, que ilumina minha vida, direciona minhas escolhas e 

guia meus caminhos.  

“Quando a sabedoria entrar no teu coração e o próprio conhecimento  

se tornar agradável à tua própria alma, guardar-te-á o próprio raciocínio, 

resguardar-te-á o próprio discernimento.” 

Pro. 2:10,11,20  

 

Ao meu amado e apaixonante pai David “Tinho”, meu herói, que desde cedo 

me mostrou que o ser humano é um ser de necessidades, que para suprir 

produz. Sempre acreditou e me incentivou a crescer. Ao seu desejo intenso 

de ver em sua pequena guerreira uma vencedora. Sigo seus passos, meu 

pai, e aqui está uma produção baseada e norteada por minhas inquietações 

profissionais.  

 

À minha mãe Aparecida “Cidinha”, pelos esforços dedicados e nunca 

medidos, pelas orações que me fortaleceram e fortalecem em todos os 

momentos. A vocês dois pelo apoio, estímulo, carinho e que nesta vida 

apenas tiveram tempo de pensar em nós. Amo vocês! 

 

Ao meu querido irmão Alex, sempre companheiro, que me tem como espelho, 

e por isso esta vitória também é sua. 

 

 

         vi 



8 
 

Ao meu marido, Giovanni André, pela compreensão, apoio e carinho não só 

para este trabalho, mas por toda a minha carreira. Muito devo a este homem, 

que durante todos esses anos de convivência trouxe paz, alegria, amor e 

felicidade à minha tumultuada vida. 

 

Aos meus avós paterno e materno, ao meu amável sogro, a minha sogra, avó 

Maria, avô Abel, cunhados e demais familiares, que por diversas vezes privei-

os de nosso convívio para elaborar este trabalho.  

 

A Divisão de Enfermagem, aos Enfermeiros e a toda à equipe 

multiprofissional da Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público 

Estadual de São Paulo. Sinto-me honrada em fazer parte desta equipe, que 

não mensura sacrifícios para garantir uma assistência de excelência e 

qualidade ao paciente grave. Em especial, aos participantes do Grupo Focal, 

pela importante troca e aprendizado proporcionados.  

 

Ao Dr. Ederlon Rezende, pelo privilégio da amizade e carinho. Profissional 

pertinaz, que sempre me apoiou, incentivou e estimulou dentro do fascinante 

mundo da terapia intensiva. Obrigada por tudo, de coração. 

 

Ao amigo Alexandre Isola, pela indubitável meiguice e apoio. Sou grata por 

sua ajuda na edição de fotos e imagens. Xandinho, você é muito querido! 

 

 

vii  



9 
 

A amiga Maria do Socorro Sandes Solha, profissional extremamente 

competente, que me concedeu a oportunidade do conhecimento e 

aprimoramento. Obrigada pelo estímulo e paciência, que serão sempre 

lembrados com muito carinho. 

 

A toda “equipe de apoio” CEDESS, em especial à Sueli, que tornou-se uma 

grande amiga. Obrigada pelo cuidado e carinho nesta minha trajetória.  

 

Aos amigos da Pós-Graduação, onde juntos construímos não apenas o saber 

mas também uma amizade duradoura. Dentre esses, um agradecimento mais 

que especial à amiga Ivanete; minha observadora querida! 

Não poderia deixar de agradecer todo o corpo docente do CEDESS, que 

durante esta caminhada muito contribuiu com o “jeito CEDESS” de ser. 

 

Ao Professor e amigo José Antonio Maia, que com muita paciência norteou 

minha caminhada. Está aí, Professor, o fruto de sua tolerância, amizade e 

companheirismo. Minha eterna gratidão por todas as experiências 

vivenciadas. “Professor não é aquele que sabe mais é aquele que sabe 

antes.” Nossa convivência trouxe-me crescimento para o currículo formal e 

para o informal.  

 

A todos aqueles que diretamente ou indiretamente lutam pela sociedade do 

conhecimento para elevar a vida, e que me ajudaram a concretizar esta 

busca, este sonho, muito obrigada. 

                        viii 



10 
 

        Sumário 
 

 Página 

Dedicatória v 

Agradecimentos vi 

Lista de Abreviações xi 

Lista de Figuras e Tabelas xii 

Resumo xiii 

Abstract xiv 

I. INTRODUÇÃO 17 

II.  OBJETIVOS 29 

III. REFERENCIAL TEÓRICO 31 

1.     A competência profissional  32 

2.  A formação voltada para o desenvolvimento de competências 
profissionais do Enfermeiro 40 

IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 49 

1.    Caracterização da Pesquisa 50 

2.    Contexto e Sujeitos da Pesquisa 53 

3.    Coleta dos Dados 57 

4.    Análise dos Dados 67 

5.  Elaboração de Princípios Norteadores para um Programa de 
Educação de Enfermeiros em Terapia Intensiva 

70 

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 71 

1.    Os Questionários 83 

2.    Os Grupos Focais 85 

VI. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 99 



11 
 

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 105 

VIII. ANEXOS 123 

 
 

                            



12 
 

Lista de Abreviações  
 
 
 

CEDESS Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CNE/CEB Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

FUVEST Fundação para Vestibulares 

HSPE  Hospital do Servidor Público Estadual 

IAMSPE Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual 

 

JAMA Journal of the American Medical Association 

LDB Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

SUS Sistema Único de Saúde 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
xi 



13 
 

Lista de Figuras e Tabelas 
 

 
 

Figura Página 

Figura 1: Florence Nightingale na Guerra da Criméia -1854  19 

Figura 2: Cuidados de Enfermagem durante a Epidemia de 

Poliomielite -1950 

21 

Figura 3: Equipe multiprofissional atuando na Terapia Intensiva do 

Hospital do Servidor Público Estadual-SP - 2007 

24 

Figura 4: Visão Panorâmica do Hospital do Servidor Público 

Estadual-SP 

53 

Figura 5: Visão Panorâmica da UTI do 6ºandar do Hospital do 

Servidor Público Estadual-SP 

55 

Figura 6: Pirâmide para o desenvolvimento de competências do 

enfermeiro na UTI 

102 

Figura 7: Desenvolvimento da educação continuada/permanente 

baseada no aprendizado esperado 

103 

Tabela 1: Características pessoais e de formação dos profissionais 

estudados 

 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xii 



14 
 

Resumo 
 
As experiências de ensino-aprendizagem são determinadas pelo contexto 
político, social, cultural e econômico no qual estamos inseridos. No mundo 
moderno, com a globalização, há a exigência de profissionais cada vez mais 
atualizados, polivalentes e voltados para a realidade do custo-efetividade; 
onde devem ser desenvolvidas atitudes contínuas de aprende a aprender. 
Com isso, este trabalho buscou investigar, através das constantes 
transformações vivenciadas por enfermeiros do serviço de terapia intensiva 
de um hospital terciário de grande porte, suas relações de trabalho que, 
associadas às inovações tecnológicas e ao ambiente estressante da UTI, 
impõem novas ligações com o mundo de trabalho e, conseqüentemente, 
novas exigências quanto ao perfil do enfermeiro intensivista.  O trabalho foi 
desenvolvido em quatro encontros, fundamentados sobre a técnica de Grupo 
Focal, considerada como uma estratégia metodológica qualitativa.  
Participaram dois observadores, cuja função era a de tomar nota das 
impressões verbais e não verbais, tanto do moderador quanto dos oito 
enfermeiros participantes e que atuam no Serviço de Terapia Intensiva do 
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo-SP. Nesse cenário, 
buscou-se a definição do perfil profissional do enfermeiro intensivista. 
Observou-se uma mudança nos modelos tradicionais de ensino, pois a 
participação desses profissionais implicou no aproveitamento do potencial 
intelectual, garantindo a satisfação e motivação pelos participantes. As 
transcrições das gravações dos encontros tornaram clara a necessidade de 
um programa de educação continuada/permanente voltado para esses 
profissionais, objetivando aprimorar a assistência ao paciente grave. 
Evidenciou-se que há um perfil específico, tanto na formação quanto nos 
aspectos pessoais para atuar em terapia intensiva, tendo em vista as 
características específicas que envolvem o setor. Mostrou-se também que o 
desenvolvimento de conhecimentos específicos por esses profissionais 
ocorre em situações do cotidiano, a partir das quais se constroem 
competências, ou seja, o aprimoramento profissional não é resultado de um 
processo cumulativo e mecânico. Para isso, torna-se necessário considerar 
todo o contexto em que esse profissional está inserido, seja ele de vida, de 
trabalho, em que lócus de experiência e saber são estruturados, absorvido e 
elaborados esses atributos. Com os dados obtidos, espera-se elaborar, 
implementar e avaliar um programa de capacitação para enfermeiros que 
atuam em terapia intensiva, a partir da definição do perfil de competências 
adequado, na estratégia da educação continuada/permanente que deve 
nortear-se pela busca do cuidado integral ao paciente, construído desde a 
formação do enfermeiro e firmado em seu cotidiano através de atividades 
participativas, críticas e reflexivas.  
 
Palavras-Chave: Educação Continuada em Enfermagem. Processos de 
Enfermagem. Cuidados Intensivos. Unidades de Terapia Intensiva. 
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Abstract 
 

The teaching and learning experiences are determined by the political, social, 
cultural and economic context we live in. The modern and globalized world 
demands professionals who are increasingly more updated, able to do 
different tasks and concerned about cost-effectiveness, and to learn to learn. 
Therefore, this study aimed to investigate, departing from the constant 
changes experienced by nurses of an intensive care unit (ICU) of a large 
tertiary-care hospital, the work relations, which together with technological 
innovations and stressing environment of an ICU, impose new conditions in 
the job market and, consequently, new educational requirements for intensive 
care nurses. The study was developed in four focus group meetings, a 
qualitative methodological strategy in which two observers took notes of 
verbal and non-verbal impressions of the moderator and of eight nurses who 
work in the Intensive Care Unit of the Hospital do Servidor Público Estadual 
de São Paulo-SP. In this context, we tried first to define the professional 
profile of intensive care nurses. We observed a substantial change of 
traditional teaching models, since the participation of these professionals 
resulted in taking advantage of intellectual potentials, assuring satisfaction 
and motivation of these healthcare workers. The transcriptions of recordings 
revealed the need for a continued/permanent education program directed to 
these nurses, who believed that such effort would benefit care of severely-ill 
patients. It was evidenced that there is a specific profile, related both to 
previous formation and to personnel aspects, to work in intensive care unit, 
considering the particular features of the sector. Moreover, development of a 
specific body of knowledge by nurses occurs dayly work, what means that is 
professional growing is not a result of accumulated and mechanical 
processes. Hence, it is necessary to consider the whole context this 
professional is in, be it life or work context, the place where experience and 
knowledge are structured, absorbed and elaborated. With the data collected, 
we expect to plan, implement and evaluate a competence-based development 
program for nurses who work in intensive care units, departing from the 
desired professional profile and planned to occur in a permanent way. Such 
program must value the search for integral care of critical patient, and 
considerate previous education of the professionals, stimulating participative, 
critical and reflexive activities. 

 

Key Words:  Education, Nursing. Continuing. Nursing Process. Intensive 
Care. Intensive Care Units. 
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“Não se aprende, Senhor, na fantasia, 

 sonhando, imaginando ou estudando, 

senão vendo, tratando e pelejando.” 

     Luís de Camões, Os Lusíadas, C.X.153, vv. 6-8. 
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“A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma 

devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de 

qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do 

frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito 

de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!” 

(Florence Nightingale) 

 

Desde os tempos do Velho Testamento, o enfermeiro já era 

reconhecido como aquele que cuidava e protegia pessoas doentes, em 

especial idosos e deficientes, pois, nessa época, tais atitudes garantiam ao 

homem a manutenção da sua sobrevivência. Portanto, a enfermagem é uma 

atividade bastante antiga, que durante muito tempo foi executada de maneira 

simplória, observando-se, contudo, algumas tentativas de melhorar a 

qualidade da assistência. De acordo com Allen et al. (2004), a profissão se 

consolidou em meados do século XIX, quando surgiu a necessidade de 

recuperar a saúde dos indivíduos para os processos produtivos, assim como 

para as guerras.  

Segundo Lemos e Rossi (2002), a Unidade de Terapia Intensiva 

nasceu de uma necessidade logística durante a Guerra da Criméia, onde 

Florence Nightingale cuidou de mais de duas mil pessoas e, através da 

implementação de cuidados relativos à higiene hospitalar, reduziu a taxa de 

infecção hospitalar de 42.7% para 2.2%. Florence selecionava os pacientes 

mais graves e os mantinha próximo ao “posto de enfermagem”, favorecendo 

o cuidado imediato e a observação constante (Figura 1). 
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Figura 1: Florence Nightingale na Guerra da Criméia,1854.*1 

 

 

Segundo Martins et al. (2003): 

“A saúde incorpora as exigências da nova ordem social, 

observando seus conceitos e organização; ocorre influência 

decisiva na estruturação institucionalizada da Enfermagem, se 

estabelecendo como base na disciplina, hierarquia e 

organização. É nesse cenário de grandes transformações que 

surge Florence Nightingale, considerada como um grande 

marco desta profissão.” (p.35) 

Ainda com relação à história da UTI, verificamos que ela funde-se com 

a evolução dos avanços tecnológicos, destacando-se o ano de 1923, quando 

                                                 
   1Disponível em: URL: http://www.gazellebookservices.co.uk/Military/19th%20Century/ 
19th%20Century%201.htm.  Acesso em 04 de abril de 2008. 
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Walter Dandy montou uma unidade neurocirúrgica no Hospital John Hopkins, 

destinada ao cuidado pós-operatório (CARVALHO, 1982). Segundo o mesmo 

autor, em 1940, após um incêndio em um “Night Club” em Boston, surgiu a 

unidade que centralizava os cuidados para pacientes com queimaduras 

extensas. Em 1947 a 1952, após a epidemia de poliomielite, foram criadas na 

Dinamarca, Suíça e França as primeiras unidades de assistência intensiva. A 

partir da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coréia, os conflitos 

armados e as experiências com pacientes vítimas de trauma e ferimentos 

graves, levaram à criação das “unidades de choque”. 

Desde a década de 50, as enfermeiras passaram a atuar em áreas 

mais específicas e a qualidade da assistência já se mostrava mais 

aprimorada. Entretanto, o conhecimento da enfermagem advinha 

principalmente das experiências do cotidiano e do auto-aprendizado 

(PEREIRA e BUENO, 1997).  

Nas unidades de assistência intensiva, o grande objetivo era a 

segurança de pacientes clinicamente instáveis, proporcionada pela vigilância 

contínua e rigorosa da enfermagem, havendo uma maior relação 

enfermeira/paciente com relação às demais unidades hospitalares, da ordem 

de quatro a seis leitos por profissional (GOMES, 1988). 

Após a II Guerra Mundial, iniciou-se o desenvolvimento e estruturação 

de cuidados utilizando ventiladores mecânicos, destacando-se a epidemia de 

poliomielite de Kopenhagem (Figura 2), que, na década de 50 levou à morte 

muitos pacientes por insuficiência respiratória causada por paralisia 

diafragmática (FRUTOS et al., 2001). 
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Figura 2: Cuidados de Enfermagem durante a Epidemia de Poliomielite, 1950.*2 

 

 

Embora o cuidado de enfermagem se mostrasse imprescindível “(...) 

havia pouca concordância ou entendimento sobre a exata natureza da 

assistência de enfermagem ou do conhecimento necessário para prestá-la.” 

(FAIRMAN, 1992, p.58). A autora ainda cita que nesta época o aprendizado 

ocorria através de repetições freqüentes de tarefas e a base teórica era 

fundamentada no ensino rudimentar de anatomia, fisiologia, patologia e 

farmacologia, sem uma correlação explícita de seu significado com as 

condições clínico-patológicas do paciente.   

                                                 
   2Disponível em: URL: <http://www.fisiorespiratoria.com.br/imagens/fotos/uti_pressao_neg2.jpg> 
Acesso em 10 de setembro de 2006. 
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Logo ficou claro que a limitação de uma fundamentação teórica para a 

prática favoreceu uma assistência de enfermagem “tarefeira”, voltada 

essencialmente para a manutenção da vida dos pacientes (HUDAK e GALLO, 

1997). Como mencionado anteriormente, o conhecimento das profissionais 

que se diferenciavam em seus serviços era construído em bases 

essencialmente heurísticas, através de processos de “tentativa, acerto e 

erro”.  

 Porém, com o passar dos anos, o aumento da complexidade das 

intervenções terapêuticas, juntamente com os avanços da tecnologia em 

saúde trouxeram a necessidade de uma formação mais científica, que 

avançasse para além da execução rotineira de tarefas. “A assistência de 

enfermagem a pacientes instáveis requereu a “expertise”, conhecimentos e 

autoridade tradicionalmente considerados domínio e privilégio dos médicos.” 

(FAIRMAN e LYNAUGH, 2000, p.97).  

Os anos 60 e 70 envolveram a enfermagem no entusiasmo com a 

tecnologia, dita “nova ciência”, e os profissionais, além da vigilância contínua 

dos pacientes críticos, voltaram-se para o aprendizado do domínio de 

instrumentos utilizados agora em sua prática diária. Essa mudança reforçou a 

imagem de “poder e saber” dos enfermeiros intensivistas, com relação às 

demais equipes dos complexos hospitalares (BARRY, 1986). 

No Brasil, em uma perspectiva histórica, MARTINS et al. (2003) 

ressaltam que os precursores nos cuidados à saúde eram os feiticeiros, pajés 

e curandeiros. Com a colonização portuguesa, esses cuidados passaram a 

ser realizados por religiosos, voluntários leigos e escravos selecionados. 
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A formalização da educação profissional na área da saúde tem início 

com a vinda da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808. Inicialmente D. João VI 

fundou, na Bahia, uma Escola de Cirurgia e logo a seguir uma de Medicina e 

Cirurgia no Rio de Janeiro (GOMES, 2008). 

Martins et al. (2003) relata que, em 1843, foram fundadas as primeiras 

Santas Casas de Misericórdia, em Santos e no Rio de Janeiro, nas quais a 

assistência e a administração dos serviços de enfermagem eram exercidas 

por religiosas, com uma conotação de caridade e nem sempre com o preparo 

técnico-científico necessário a estas funções.  

Quanto ao surgimento da Terapia Intensiva no Brasil, há relatos de que 

as primeiras unidades foram fundadas no Hospital dos Servidores do Estado, 

no Rio de Janeiro (então Capital da República), em 1960, e no Hospital de 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1961 

(SIMÃO et al., 1976).  No caso específico do Rio de Janeiro, a idéia foi reunir 

em um único espaço físico os pacientes submetidos à ventilação pulmonar 

artificial, que então dava seus primeiros passos no país (SPINDOLA, 1995). 

Todavia, as UTIs tiveram seu maior desenvolvimento em nosso meio a 

partir da década de 70, no período do “milagre econômico”, quando a política 

caracterizava-se essencialmente pela busca da modernização, pelo 

desenvolvimento da tecnologia de ponta e pela aquisição de métodos 

avançados de diagnóstico e terapêutica (IDE, 1989). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 1998), a UTI:  

“(...) constitui um conjunto de elementos funcionalmente 

agrupados, destinado ao atendimento de pacientes graves ou 
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de risco que exijam assistência médica e de enfermagem 

ininterruptas, além de equipamentos e recursos humanos 

especializados.” (p.77) 

           Este avanço tecnológico propiciou uma transformação dentro da 

Enfermagem, particularmente para os profissionais que atuam no cenário da 

terapia intensiva (Figura 3). De acordo com Oliveira (2002), com a crescente 

industrialização, a enfermagem da terapia intensiva começa a ser marcada 

por uma série de mudanças, porém sem um planejamento definido para os 

profissionais, seja no nível de graduação seja na pós-graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3:  Equipe Multiprofissional atuando na Terapia Intensiva 

(HSPE, 2007, acervo próprio) 

 

Neste contexto, o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1986), contempla o direito do 
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profissional enfermeiro de atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos 

e culturais, enfocando a sua responsabilidade em “(...) manter-se atualizado e 

ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício 

da clientela, da coletividade e do desenvolvimento da profissão.” (p.163-164) 

Podemos afirmar que a enfermagem moderna nas unidades de terapia 

intensiva brasileiras surge (em consonância com as estruturas hospitalares, 

como um todo) reproduzindo o modelo assistencial, processual e institucional 

norte-americano. A padronização da assistência especializada e dos 

processos da prática de certa forma superpõem-se, em importância, à 

capacitação das equipes de enfermagem. Takahashi (1991), pontua tal 

situação: 

“Apesar da indiscutível necessidade da assistência ao paciente 

crítico ser desenvolvida essencialmente por enfermeiros, os 

recursos humanos disponíveis na enfermagem e os interesses 

institucionais nem sempre atendem a tal propósito.” (p.125) 

Lino e Silva (2001) afirmam que há uma contradição entre a formação 

do enfermeiro, relativa ao ideal (moral) de estar próxima e prestar assistência 

direta ao paciente e o enfrentamento da real situação do trabalho, cuja 

demanda pode incompatibilizar a manifestação plena de sua identidade 

profissional, ao afastá-lo da assistência propriamente dita.  

Tal prática decorre dos extremos de um modelo assistencial que 

transita desde condições sócio-econômicas limítrofes e carência de 

qualificação até a elitização e a excelência do cuidar. 

Kurcgant, Castilho e Leite (1994) discutem a necessidade de a 
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capacitação profissional articular-se com fatores culturais, afastando-se da 

perspectiva do automatismo, da massificação e da escassa preocupação com 

a realidade pessoal dos sujeitos envolvidos. 

No que diz respeito ao presente trabalho, para melhor situá-lo em 

minha prática e objetivando consolidar a compreensão das razões pelas 

quais busco realizar esta pesquisa, descrevo brevemente minha trajetória 

profissional.  

Enfermeira formada há nove anos pela FAMEMA (Faculdade de 

Medicina de Marília), uma Universidade Pública do interior de São Paulo, 

pude vivenciar na graduação uma importante reforma curricular institucional, 

elaborada com base em uma metodologia que estimula a construção ativa do 

conhecimento pelo estudante. 

A problematização delineia-se como uma estratégia de ensino e 

aprendizagem baseada na observação da realidade, detectando 

inconsistências que possam suscitar a reflexão.  Segue-se a busca ativa de 

informações (processo de teorização), que permitam a compreensão dos 

fenômenos observados e as possíveis intervenções (ações) no sentido da 

resolutividade do(s) problema(s) (BORDENAVE e PEREIRA, 1978). Trata-se 

do aprender fazendo, que pressupõe a construção coletiva do conhecimento, 

por meio de atividades em pequenos grupos e em uma perspectiva 

multiprofissional (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004). 

O contato com a realidade e a aprendizagem a partir da prática, aliados 

a uma constante atuação em equipes multiprofissionais, levou-me, no estágio 

de terapia intensiva, a buscar outras atividades voluntárias na graduação. A 
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Faculdade integrava o Projeto UNI (Uma Nova Iniciativa) e a parceria com a 

Fundação W. K. Kellogg, nos Estados Unidos da América do Norte, 

viabilizou-me um intercâmbio com a Universidade de Nuevo Leon em 

Monterrey, México. Por quarenta e cinco dias participei do cotidiano da 

Instituição, e, em particular, da unidade de terapia intensiva, além de 

conhecer o sistema de saúde naquele país. Encerrado o intercâmbio, retornei 

com a certeza de que minha atuação futura seria no cuidado ao paciente 

crítico, pois para mim, este era um contexto, por excelência, no qual o 

enfermeiro pode articular o conhecimento técnico-científico com uma 

dinâmica complexa de trabalho hospitalar.  

Concluída a graduação, busquei incessantemente uma inserção 

profissional na terapia intensiva. A boa classificação em um concurso para 

admissão em um hospital público de grande porte em São Paulo, possibilitou-

me o ensejo de optar pelo trabalho na UTI.  Após alguns anos, o exercício da 

chefia da Unidade ampliou minha atuação não apenas na assistência direta 

aos pacientes mas também em atividades de administração e, com grande 

intensidade, de educação dos profissionais do Serviço. 

Em meu cotidiano, observo com grata satisfação que muitos 

enfermeiros, reconhecendo lacunas em sua formação, frente à torrente de 

mudanças no conhecimento científico e nos recursos técnicos disponíveis no 

mundo atual, desejavam participar de processos de educação permanente 

em seu próprio ambiente de trabalho, problematizando sua própria prática 

profissional. Outros, contudo, demonstravam menor interesse no 

aprimoramento de sua formação, o que me levou a algumas indagações, tais 

como: quais as competências que o enfermeiro da terapia intensiva julga que 



28 
 

devam ser desenvolvidas em programas de educação continuada/ 

permanente? Como estimular esses profissionais submetidos ao estresse 

constante do cuidar entre a vida e a morte a participar de ações voltadas para 

o próprio desenvolvimento técnico-científico? 

Tais questões conduziram-me a refletir nas potencialidades da 

educação continuada/permanente, no sentido de repensar o antigo e 

descobrir o novo, abrindo a perspectiva de modificar o futuro, construindo 

fundamentos que sustentem a proposição de possíveis melhorias na 

qualidade da assistência de enfermagem ao paciente crítico.   

Ingressando no Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde do 

CEDESS, tomei esta área como objeto de meu estudo, considerando sobre 

tudo minha inserção na modalidade Profissional do Programa.  Desde o início 

do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, afirmaram-se como questões 

norteadoras: 

• Como acontece o processo de educação continuada/permanente 

dos enfermeiros que atuam em terapia intensiva? 

• Que competências vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas 

pelos enfermeiros intensivistas, em seus processos de educação 

continuada/permanente? 

• Essas competências atendem às suas necessidades e 

expectativas para o trabalho desenvolvido? 

• Que competências deveriam ser contempladas em um processo 

de educação continuada/permanente desses enfermeiros? 
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Objetivo Geral  

 

� Caracterizar o processo de formação continuada no 

desenvolvimento das competências profissionais do enfermeiro 

que atua no Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do 

Servidor Público Estadual de São Paulo - HSPE.  

 

� Objetivos Específicos 

 

 

� Identificar o perfil pessoal e profissional dos enfermeiros 

intensivistas do Hospital do Servidor Público Estadual - SP.  

 

� Caracterizar o processo de inserção do profissional enfermeiro 

na Terapia Intensiva. 

 

� Identificar e caracterizar as atividades de educação continuada/ 

permanente desenvolvidas por esses sujeitos, tanto em 

iniciativas pessoais quanto institucionais, particularmente no que 

se refere aos fatores facilitadores e críticos do desenvolvimento 

profissional. 

 

� Mapear as competências necessárias aos enfermeiros da UTI. 
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“Acho que os sentimentos se perdem nas palavras.  

Todos deveriam ser transformados em ações, em ações que tragam resultados.”  

(Florence Nightingale) 

 

1. A Competência Profissional  

O referencial teórico da competência profissional toma como base um 

teórico contemporâneo da escola européia, Zarifian, e um importante estudo 

realizado por dois pesquisadores médicos, Epstein e Hundert, recentemente 

publicado em um dos mais importantes periódicos da saúde com fator de 

impacto expressivo, o Journal of the American Medical Association (JAMA). 

Zarifian (2001) afirma que até o século XVIII a humanidade envolvia-se 

primariamente com duas atividades produtivas: as camponesas e as 

artesanais. Com os primeiros passos do capitalismo industrial, ambas 

sofreram um duro golpe, pois a civilização anteriormente voltada para a 

produção rural, transformou-se em uma civilização industrial urbana. 

Esta civilização industrial urbana traz novas concepções de trabalho e 

reúne características essenciais para o trabalho e o trabalhador, que, com 

fins de sistematização são assim definidas pelo autor: 

“TRABALHO: conjunto de operações elementares de 

transformação da matéria que se pode objetivar, descrever, 

analisar, racionalizar, organizar e impor nas oficinas. (p.37) 

TRABALHADOR: conjunto de capacidades que são compradas 

no mercado de trabalho e mobilizadas para realizar uma parte 

das operações.” (p. 37-38) 
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Ainda segundo o mesmo autor, as tarefas podem ser absorvidas e 

executadas com relativa facilidade, uma vez que dependem tão somente de 

seqüências repetidas de gestos humanos, realizados de acordo com um 

treinamento prévio. Considerava-se importante apenas a capacidade de 

executar tarefas, sem valorizar o potencial, os conhecimentos individuais, os 

sentimentos e possíveis iniciativas do trabalhador, independentemente de 

incrementos que poderiam trazer ao processo.  

Conseqüentemente, nesta nova civilização, trabalho e trabalhador são 

considerados objetos e necessitam satisfazer a empresa. Para isso, são 

criados os postos de trabalho a serem ocupados, de forma rígida e metódica, 

pelos trabalhadores.  

Nesta mesma lógica, a jornada de trabalho resulta na imobilização dos 

trabalhadores em um determinado espaço e durante um certo tempo, com o 

intuito de garantir a produtividade. Em outras palavras, para que o fluxo de 

produção tenha seu desempenho alcançado, faz-se necessário que cada 

trabalhador esteja devidamente posicionado em seu campo de trabalho 

durante toda sua jornada.  

Entretanto, seria inevitável o confronto deste sistema de trabalho com 

fenômenos total ou parcialmente imprevistos. Com relação ao trabalho, 

propriamente dito, é fundamental que o trabalhador esteja apto para atuar, de 

forma resolutiva, frente a possíveis eventualidades. Assim, Zarifian valoriza 

ações que antecedem o evento (que devem ser identificadas pelo 

trabalhador), que ocorrem concomitantemente com o evento (demandando 

ações pertinentes, principalmente em situações de pressão e prazo) e que 
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ocorrem após o evento (desencadeadoras de reflexões que objetivem a não 

repetição do evento). 

Uma segunda fonte de desafios diz respeito ao ambiente de trabalho, 

onde a possibilidade de criar ocupações inovadoras deve ser estimulada.  

Um terceiro aspecto a ser considerado é a comunicação, que, na 

atualidade afigura-se como essencial para o trabalho, na medida em que 

envolve a construção de um entendimento recíproco e de bases de 

compromisso, que serão a garantia do sucesso das ações desenvolvidas em 

conjunto.  

Frente aos conceitos apresentados, Zarifian propõe que, no mundo 

atual do trabalho, a “lógica do posto de trabalho” deve ser substituída pela 

“lógica da competência profissional”, definida pelo autor como:  

“...a capacidade de enfrentar situações e acontecimentos 

próprios de um campo profissional, com iniciativa e 

responsabilidade, segundo uma inteligência prática sobre o 

que está ocorrendo e com a capacidade para coordenar-se 

com os outros atores na mobilização de suas capacidades.” 

(p.50) 

As mudanças conceituais e organizacionais acima discutidas refletem-

se, inevitavelmente, no planejamento de processos de educação profissional, 

evoluindo do “treinamento” para o desenvolvimento coletivo de competências 

para o trabalho a ser executado, sendo este encarado como “uma seqüência 

de eventos, de situações singulares que se entrechocam, que reagem umas 

às outras em um regime de modificação da maneira de produzir.” (p.43) 
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A simples observação do trabalho do enfermeiro intensivista evidencia 

um contato permanente deste com situações e acontecimentos diversificados 

e imprevistos, em sua prática profissional. A equipe multidisciplinar o tem 

como uma referência para diversas intercorrências, relacionadas com 

pacientes, profissionais ou com os equipamentos que integram a Unidade. 

Tal realidade valoriza, nas propostas de ações educativas profissionais 

além de conteúdos teóricos e procedimentos práticos apresentados por livros 

e textos científicos diversos, todo um conjunto peculiar de competências 

desenvolvidas ao longo das vivências desses profissionais.  

Um segundo marco do estudo da competência profissional situa-se em 

um extenso trabalho de revisão da literatura, publicado em 2002, amplamente 

citado por estudos subseqüentes nesta área do conhecimento.  Nele, Epstein 

e Hundert abordaram a competência profissional na formação médica, 

conceituando-a como:  

“...o uso habitual e criterioso de comunicação, conhecimento,  

habilidades técnicas, raciocínio clínico,  emoções,  valores e 

reflexão na prática cotidiana, visando o benefício do indivíduo e 

da comunidade atendida.” (p.226)  

A competência profissional, segundo os autores, pode ser 

desmembrada em sete dimensões: cognitiva, técnica, integrativa, contextual, 

relacional, aspectos afetivo/moral e hábitos mentais, que a seguir serão 

brevemente discutidas, com relação à atuação do enfermeiro intensivista. 
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• COGNITIVA:  é a capacidade de solucionar problemas e identificar 

lacunas no próprio conhecimento. Trata-se também da autonomia na 

construção ativa e na atualização do próprio conhecimento. 

A dimensão cognitiva encontra-se presente no dia a dia do enfermeiro 

intensivista, que diariamente depara-se com o novo, tanto do ponto de vista 

do conhecimento técnico-científico, como com as instabilidades das funções 

vitais de pacientes críticos. A equipe em geral e os familiares dependem do 

conhecimento e do raciocínio imediato do enfermeiro para sanar dúvidas e 

solucionar problemas.  

• TÉCNICA:  refere-se às habilidades profissionais (realização de 

manobras e procedimentos, utilização de novos aparelhos e materiais). 

A competência técnica deve ser especialmente desenvolvida, pois em 

qualquer procedimento, seja de baixa ou alta complexidade, o enfermeiro 

está presente. Podemos citar como exemplo de baixa complexidade a 

realização de um eletrocardiograma, que requer um maior conhecimento 

teórico do que prático. Como média complexidade, um cateterismo vesical, 

onde além do conhecimento teórico, deve haver o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento prático. A alta complexidade requer um bom domínio e 

conhecimento da prática, da técnica e da vivência profissional. Um exemplo é 

a monitorização do doente grave através de transdutores introduzidos em 

vasos profundos, como é o exemplo da artéria pulmonar, onde torna-se 

fundamental o acompanhamento do enfermeiro durante todo o processo, 

para direcionar, através da morfologia das curvas, a monitoração do cateter, 

junto ao médico intensivista. Percebemos que as competências 

complementam-se, pois para o desenvolvimento da técnica o profissional 
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deve ter absorvido o julgamento científico, presente na competência 

integrativa, descrita a seguir. 

• INTEGRATIVA:  é o julgamento científico, clínico e humanístico, inter-

relacionando o conhecimento básico ao profissional, bem como a capacidade 

de lidar com situações de incerteza. 

A estabilização de parâmetros hemodinâmicos em pacientes na 

terapia intensiva é um bom exemplo para justificar o desenvolvimento desta 

competência. Nos cuidados intensivos, o enfermeiro tem que estar atento a 

uma gama variada de dados, incluindo os sinais vitais, o balanço hídrico, a 

necessidade quanto ao uso de drogas vasopressoras, a administração 

precisa da antibioticoterapia prescrita, a coleta adequada e o 

acompanhamento de materiais biológicos para exames laboratoriais, a 

avaliação acurada do nível de consciência, entre outros. A estes soma-se a 

necessária atenção aos familiares. Sendo assim, o enfermeiro deve lidar, de 

forma integrada, com inúmeros fatores determinantes do prognóstico do 

paciente crítico. 

• CONTEXTUAL:  mostra a capacidade de atuar em diferentes 

cenários de trabalho e de administrar o tempo. 

Tempo é vida e na terapia intensiva há uma constante corrida pela 

vida. Logo, o tempo é precioso. O enfermeiro utiliza-se da capacidade 

contextual para atuar e cuidar dos diferentes pacientes sob sua 

responsabilidade. A equipe de enfermagem é guiada pela prescrição de 

cuidados e procedimentos realizada pelo enfermeiro. Cada paciente é único, 

portanto, nenhum pós-operatório de cirurgia cardíaca é igual ao outro, o que 
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requer deste profissional um direcionamento ao grupo frente aos cuidados de 

enfermagem.  

• RELACIONAL:  refere-se ao trabalho em equipe e à habilidade de 

comunicação interpessoal vivenciadas, principalmente em situações de 

conflito. 

Devido à fragilidade humana, o ambiente de UTI é muito estressante, 

pois o limite entre a vida e a morte são constantes na prática desses 

profissionais. O estresse e a ansiedade estão incorporados à dura rotina das 

equipes, porém a precisão dos cuidados é fundamental, o que valoriza o uso 

da competência relacional. O enfermeiro intensivista interage com as 

múltiplas equipes, desde o profissional da limpeza, o fisioterapeuta, o 

farmacêutico, o psicólogo, a nutricionista, a assistente social e o médico, 

freqüentemente gerenciando conflitos surgidos entre os diferentes 

profissionais. 

• AFETIVO-MORAL:  é definida pela capacidade cuidadora, de 

tolerância, respeito e responsabilidade individual e social do profissional. 

Os atributos cuidadores do enfermeiro vêm sendo descritos há 

décadas,  destacando-se a tolerância e o respeito. Ao enfermeiro compete 

estimular o cuidado integral do paciente, o que corresponde à 

responsabilidade por delegar determinada tarefa aos demais profissionais da 

enfermagem.  Hoje temos implantado na maioria dos serviços, tanto públicos 

como privados, a questão custo versus qualidade, o que representa um 

desafio substancial em coordenar cuidados de alto nível de complexidade 

com a humanização e os princípios éticos.  
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• HÁBITOS MENTAIS:  esta dimensão volta-se para a observação da 

própria prática (auto-avaliação), a atenção sistemática, a curiosidade crítica, 

bem como o desejo de reconhecer e corrigir os próprios erros. 

Esta talvez seja a competência mais difícil de ser desenvolvida, 

considerando-se o grau de maturidade necessária para que o profissional 

realize, honesta e objetivamente, uma auto-avaliação constante. Trata-se de 

um exercício, onde prática, perseverança e força de vontade são 

fundamentais para o reconhecimento e a mudança de hábitos incorporados 

ao longo de uma vida profissional. 

As dimensões da competência profissional acima discutidas, apesar de 

inicialmente referirem-se à formação médica, mostram-se tão abrangentes 

que podem ser consideradas nas outras áreas profissionais, destacando-se a 

enfermagem. Nesta pesquisa, serão utilizadas como eixos de análise e 

investigação na atuação do enfermeiro intensivista. Os conceitos descritos 

por Zarifian e posteriormente as referências na graduação da enfermagem, 

fomentarão as bases para criação de um programa de educação continuada 

voltado para o desenvolvimento das diversas dimensões das competências 

profissionais dos enfermeiros de terapia intensiva.  
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2. A formação voltada para o desenvolvimento de com petências      

profissionais do Enfermeiro 

A palavra enfermeiro origina-se do latim: “nutrix”, que significa mãe, e 

do verbo “nutrire”, que tem como significados criar e nutrir. Essas duas 

palavras, adaptadas ao inglês no século XIX, acabaram se transformando na 

palavra nurse, que traduzida para o português significa enfermeiro (PEREIRA 

e FÁVERO, 2001). 

A formação do enfermeiro tem como papel essencial o 

desenvolvimento de competências para exercer atividades de prevenção e 

promoção da saúde. As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs (BRASIL, 

2001) reafirmam a necessidade e o dever das Instituições de Ensino Superior 

de formar profissionais de saúde voltados para as necessidades do SUS, 

com a finalidade de adequar a formação em saúde às necessidades da 

população brasileira. Nesse sentido, propõe-se, aqui, a aproximação com a 

temática da educação em saúde, na perspectiva da formação do enfermeiro 

intensivista, que  devem estar alicerçadas aos pilares das competências. 

Para tal, algumas incursões teórico-conceituais tornam-se necessárias. 

A- Currículo 

No século XVI, nas Universidades de Leinden e Glasgow, procuravam-

se descrever o conjunto de assuntos a ser estudado pelos alunos ao longo de 

um curso e pensou-se na palavra currículo (VEIGA-NETO, 2003), termo 

derivado do latim “curriculum”, que significa percurso, pois dialeticamente 

leva de um lugar para o outro; é uma “transformação”.  
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Assim, o currículo pode ser conceituado como: 

“todas as experiências e atividades realizadas e  

vividas pelos estudantes sob a orientação da escola,  

tendo em vista os objetivos por esta visados.”   

(MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2002, p.52) 

 

Uma visão mais ampla define o currículo como: 

“(...) uma construção social da escola, um instrumento pelo 

qual esta delimita um espaço onde vão ocorrer as experiências 

de ensino e aprendizagem, com vistas a um processo de 

formação, em um determinado nível de educação escolar, 

durante certo período de tempo.” (MAIA, 2004, p.104) 

É função do planejamento curricular conferir ordem ao processo de 

formação, e atualmente, mais do que uma relação organizada de conteúdos 

(“o que ensinar”), deve tomar como fundamentos os objetivos educacionais 

pretendidos pela instituição, conceituados como: 

“...a descrição clara e precisa de resultados que se pretende   

alcançar ao final de uma determinada ação. Representa uma 

intenção e previsão, em termos de resultados, pois, ao mesmo 

tempo em que determina uma direção de ação, isto é, o que se 

deseja promover em um determinado período de tempo, 
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propõe o que se pode promover nesse período.” (LÜCK, 2002, 

p.91-92) 

Percebemos que os objetivos educacionais implicam que a escola 

passe a considerar um conjunto de saberes, práticas e experiências advindas 

do contexto sócio-cultural. A valorização dos objetivos profissionais tem sua 

maior expressão a partir de 1949, quando Tyler sugere quatro questões 

fundamentais para o planejamento curricular: 

• Quais os propósitos educacionais que a instituição pretende atingir? 

• Que experiências educacionais permitem atingir esses propósitos? 

• Como essas experiências podem ser organizadas efetivamente? 

• Como determinar se esses propósitos estão sendo atingidos?  

Se considerarmos a educação brasileira no nível da graduação, 

perceberemos uma confluência deste ideário com os princípios norteadores, 

apresentados, a partir do início deste milênio, pelas Diretrizes Curriculares, 

que, por sua vez são desdobramentos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996). Na área da saúde, em particular, as 

Diretrizes Curriculares estruturam-se a partir de uma descrição minuciosa do 

perfil do profissional que se deseja formar (BRASIL, 2001), desdobrando-o a 

seguir nas competências pertinentes ao planejamento curricular. 

Por outro lado, a educação profissional está intimamente articulada 

com características ditadas pelo mercado de trabalho. A este respeito, Catani 

et al. (2001) afirmam que: 
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“...mudanças no mundo do trabalho interferem nos processos 

de produção do conhecimento e de formação profissional: no 

capitalismo mundializado, o conhecimento é encarado como 

capital, que determina vantagens competitivas no mercado de 

trabalho.” (p.68) 

Portanto, se a formação na graduação é determinada pelas 

características do currículo institucional, a educação profissional em caráter 

continuado/permanente, correlaciona-se com o desenvolvimento, pelo 

indivíduo (e sua coletividade laboral), de uma série de competências, que o 

torne capaz de ingressar e crescer em uma determinada área do mercado de 

trabalho. 

B- A formação do enfermeiro   

No mundo moderno, há a exigência de que os profissionais tenham 

formação polivalente e orientada para a visão globalizada da realidade e a 

atitude contínua de aprender a aprender (DELORS, 2001). Naturalmente, o 

contexto político, social, cultural e econômico exercem grande influência 

sobre as experiências de ensino-aprendizagem vivenciadas em nossa prática 

diária. 

Na graduação, o futuro enfermeiro recebe uma educação que o levará 

a adquirir, desenvolver e aprimorar competências necessárias à sua futura 

vida profissional. Cabe às instituições formadoras ressaltar que a saúde é um 

direito do cidadão e um dever do Estado. 

Considerando a heterogeneidade, a diversidade política, econômica e 

cultural de nosso país, o  Sistema Único de Saúde (SUS) busca viabilizar os 
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princípios éticos, organizacionais e operativos promotores da saúde da 

população brasileira. 

A Lei 8.080 (Brasil, 1990), apresenta os princípios e doutrinas do SUS, 

dentre os quais destacam-se:  

• Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência; 

• Integralidade de assistência; 

• Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integralidade física e moral; 

• Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 

• Descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo; 

• Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

• Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 

assistência. 

Por outro lado, as Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, propõem a formação de um profissional que agregue, aos 

conhecimentos e técnicas necessários para o cuidado à saúde, aptidões para 

a tomada de decisões, comunicação, liderança, gerenciamento e educação 

permanente (BRASIL, 2001). 

Contudo, a vertiginosa evolução do conhecimento técnico-científico na 

atualidade inviabiliza uma terminalidade de formação do enfermeiro ao 
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término da graduação, sobretudo se considerarmos áreas de maior 

complexidade, como é o caso da terapia intensiva. Neste contexto, os 

processos de educação continuada/permanente assumem especial 

importância no desenvolvimento profissional pessoal e, conseqüentemente, 

no aprimoramento dos cuidados à saúde prestados pelas instituições nos 

diversos níveis de atenção. 

Por uma necessidade de maior precisão conceitual, cabem aqui 

algumas reflexões. 

Silva, Pereira e Benko (1989) entendem como Educação Continuada: 

 “...um conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido 

do funcionário, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais 

efetivamente e eficazmente na sua vida institucional.” (p.36) 

Para Bezerra (2003), Educação Continuada é: 

“…um 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 responsabilidades.” (p.47) 

Em uma perspectiva menos individual, Nunes, citado por Ribeiro e 

Motta (1996), caracteriza a Educação Continuada como: 

“…alternativas educativas, mais centradas no desenvolvimento 

de grupos profissionais, seja através de cursos de caráter 
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complementar e mesmo seriado, seja através de publicações 

específicas de um determinado campo.” (p.40) 

Já a Educação Permanente é uma importante ferramenta para a 

investigação e análise do trabalho, que propõe que os processos educativos 

sejam estruturados a partir da problematização dos processos de trabalho e 

que tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da 

organização do trabalho (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Haddad, Roschke e Davini (1990) consideram que a educação do 

pessoal da saúde, é um processo permanente, que promove o 

desenvolvimento integral dos trabalhadores do setor, utilizando os 

acontecimentos do trabalho, o ambiente normal das atividades em saúde e os 

estudos dos problemas reais e cotidianos instrumentos e situações mais 

apropriados para atingir uma aprendizagem significativa. 

Para Rovére (1994): 

“A Educação Permanente em saúde é a educação no trabalho, 

pelo trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços, cuja 

finalidade é melhorar a saúde da população.” (p.66) 

Neste trabalho, optou-se pelo uso das duas formas de educação: 

continuada/permanente, considerando-se que, nos Serviços, freqüentemente 

os processos ocorrem em concomitância, na dependência das equipes e dos 

gestores responsáveis pela capacitação das mesmas. 

 Entretanto, não há como desconsiderar o compromisso da 

Universidade que, em articulação com os Serviços, deve participar da 

educação continuada/permanente dos trabalhadores – no caso particular, dos 
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enfermeiros. Neste sentido, cabe destacar que a Lei número 9.394/1996, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, relatada por Santos 

et al. (1997) faz referência a educação continuada em diversos artigos, dentre 

os quais destacam-se:  

 

“Artigo 40° – A educação profissional será desenvolvida em articulação 

com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, 

em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Artigo 41° - Indica a possibilidade de "avaliar, reconhecer e certificar, 

para prosseguimento de estudos, o conhecimento adquirido na educação 

profissional, inclusive no trabalho".   

Conforme bem assinalado por Ramos (2001), embora o documento 

legal não se refira diretamente à competência profissional, há uma 

valorização dos conhecimentos que extrapolem a esfera formalmente escolar. 

Essa interpretação ganha força na medida em que o Decreto nº 2.208, que 

dispõe especificamente sobre a educação profissional, indica essa 

possibilidade, não apenas para prosseguimento de estudos, como também 

para fins de habilitação. Nesse decreto, a idéia de aproveitamento de 

conhecimentos ou mesmo de competências adquiridas em outros locais de 

trabalho envolve os sistemas estaduais e federais de ensino com a 

implantação de exames de certificação de competências. 

Na esfera peculiar da terapia intensiva, cabe retornar às DCNs, que 

afirmam que o enfermeiro deve ser capaz de aprender continuamente, tanto 

na sua formação, quanto na sua prática. Deve aprender a aprender e ter 
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responsabilidade e compromisso com a educação e o treinamento. O perfil de 

formação generalista reforça a importância da educação continuada/ 

permanente de profissionais, voltadas para o trabalho em unidades de 

elevada complexidade, considerando-se o caráter especializado das 

competências a serem desenvolvidas. Além da terapia intensiva, este é o 

caso da enfermagem de neonatologia, de unidades de pacientes queimados 

e diálise, dentre inúmeros outros possíveis exemplos. 

O referencial teórico-conceitual apresentado tem o intuito de embasar 

o presente estudo, que, por sua vez, pretende investigar subsídios para a 

educação continuada/permanente de enfermeiros que atuam em unidades de 

cuidados intensivos, a partir da ótica dos próprios profissionais, de suas 

competências já desenvolvidas e de suas expectativas de aprimoramento 

profissional. 
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1. Caracterização da Pesquisa 

Minayo (1996) define a metodologia científica como um o caminho do 

pensamento da prática, exercida nas concepções teóricas de abordagem no 

conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e no 

potencial do investigador.   

Considerando-se a natureza dos dados a serem coletados, relativos 

tanto ao perfil profissional quanto ao perfil de competências, para a atuação 

no serviço de terapia intensiva, a presente pesquisa utiliza-se de abordagens 

qualitativa e quantitativa. 

Ibanez e Iniguez (1996) constatam que, dia após dia, mais estudos são 

realizados “sobre a base dos métodos qualitativos” (p.29), o que não significa 

que os métodos quantitativos tenham diminuído em importância e 

necessidade. 

A este respeito, Minayo (1996) afirma que: 

“A relação desejada entre o quantitativo com o qualitativo se 

ocupa de grandezas e relações, o qualitativo é um quadro de 

interpretações ou compreensão para o não quantificável.” 

(p.32) 

A autora ainda ressalta a relação entre as abordagens qualitativas e 

quantitativas, argumentando que: 

� as duas metodologias não são incompatíveis e podem ser 

integradas num mesmo projeto; 

� a pesquisa quantitativa pode conduzir o investigador à escolha 
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de um problema particular a ser analisado em toda sua 

complexidade, através de métodos e técnicas qualitativas e vice-

versa; 

� a investigação qualitativa é a que melhor se coaduna ao 

reconhecimento de situações particulares, grupos específicos e 

universos simbólicos.    

 

Do ponto de vista epistemológico, Minayo (1999) acrescenta que: 

 

� todo o conhecimento do social (quantitativo ou qualitativo) só é 

possível através de um recorte, redução e da aproximação; 

� toda a redução e a aproximação não podem perder de vista que 

o social é qualitativo e que o quantitativo é uma de suas formas 

de expressão; 

� em lugar de se oporem, as abordagens quantitativas e 

qualitativas têm um encontro marcado, tanto nas teorias como 

nos métodos de análise e interpretação. 

 

Guba e Lincoln (1994) acrescentam a estas reflexões:  

“A pesquisa qualitativa fornece informações a respeito 

da associação entre o dado e o contexto em que ele 

está inserido, propicia boa compreensão do 

comportamento humano, uma vez que leva em 
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consideração seus significados e intenções, favorecendo 

a descoberta e o entendimento do que está por trás do 

fenômeno estudado e a aplicabilidade do dado genérico 

ao individual.” (p.87) 

Haguette (2001), afirma que não existe uma teoria suficientemente 

abrangente para comportar todos os fenômenos sociais e muito menos 

fornecer todas as respostas passíveis de serem levantadas. 

Segundo Lakatos e Marconi (2002), as investigações empíricas têm o 

objetivo de formular questões ou um problema, a fim de desenvolver 

hipóteses e aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato 

ou fenômeno. 

Desta forma, o presente estudo tem características empíricas, 

desenvolvendo-se de forma prospectiva. 

A pesquisa foi planejada em acordo com a resolução 196, de 10 de 

outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, e submetida à apreciação 

do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São 

Paulo - Escola Paulista de Medicina (Anexo1) e do Hospital do Servidor 

Público Estadual de São Paulo – SP (Anexo 2). 
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2. Contexto e Sujeitos da Pesquisa 

Os dados desta pesquisa foram coletados no Serviço de Terapia 

Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE), que 

compõe um dos Departamentos do Instituto de Assistência Médica ao 

Servidor Público Estadual (IAMSPE). O IAMSPE é uma autarquia ligada à 

Secretaria Estadual de Gestão Pública, cujo principal objetivo é prestar 

cuidados à saúde dos funcionários públicos estaduais, seus dependentes e 

agregados (Figura 4). 

 
 

 
               

Figura 4:  Visão panorâmica do HSPE - SP *4 
 

 

O HSPE é um hospital de grande porte que atualmente dispõe de 800 

leitos, concentrando uma demanda variada de pacientes clínicos e cirúrgicos. 

                                                 
   4Disponível em: URL: <http://www.sti-hspe.com.br>.  Acesso em 04 de abril de 2008. 
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 A Instituição, além de cuidados diretos (consultas, internações 

clínicas, cirúrgicas e emergência) oferece diversos programas assistenciais a 

seus usuários, em 43 especialidades médicas. O hospital assume 

compromissos referentes ao ensino e à pesquisa, oferecendo Cursos de Pós-

graduação em diversos níveis, destacando-se o Aprimoramento em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. Neste curso, os participantes desenvolvem 

competências através do contato com a equipe multiprofissional, no cuidado 

a pacientes em diversos cenários, incluindo a Terapia Intensiva. Ainda no 

âmbito da formação profissional, inúmeros programas de educação 

continuada/permanente são dirigidos aos profissionais, aprimorando sua 

formação no âmbito do SUS. Por fim, no hospital realizam-se pesquisas em 

diversas áreas, gerando publicações em renomadas revistas científicas. 

Nesta pesquisa, foram eleitos como cenários para a coleta de dados a 

Unidade de Terapia Intensiva do 6º andar (UTI - Central), com a capacidade 

de 20 leitos e a Unidade Semi-Intensiva do 7º andar (UTI - Semi-Intensiva) 

que conta com 10 leitos. Em conjunto, os setores atendem anualmente a 

aproximadamente 2.500 pacientes. Os profissionais de enfermagem que 

trabalham nestas unidades são lotados alternadamente a cada mês na 

Unidade Intensiva e a Semi-Intensiva, procurando assim minimizar o 

estresse, que é maior na Unidade de Terapia Intensiva do 6º andar, dada a 

complexidade dos pacientes ali internados (Figura 5). 
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    Figura 5:  Visão panorâmica da UTI 6ºandar do HSPE - SP *5 

 

A equipe de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva, como um 

todo, é formada por 103 profissionais, sendo 22 Enfermeiros, 13 Técnicos de 

Enfermagem, 64 Auxiliares de Enfermagem, 2 Atendentes de Enfermagem e 

2 Auxiliares Administrativos. As equipes dividem-se em diaristas (que 

trabalham diariamente nos turnos da manhã ou da tarde) e plantonistas, que 

atuam em uma escala de 12 horas de trabalho (dia ou noite), alternadas com 

36 horas de repouso. Os Atendentes de Enfermagem trabalham 12 horas (um 

profissional no plantão dos dias pares e o outro nos ímpares) e atuam 

exclusivamente no transporte de pedidos de exames, materiais e medicações 

da farmácia para as unidades. Já os auxiliares administrativos organizam os 

prontuários nas admissões e altas no serviço, perfazendo a mesma carga 

horária dos atendentes.  

Tal caracterização do regime de trabalho mostra-se relevante, na 

medida em que considera a diferença nas dinâmicas de trabalho do dia para 

a noite. 
                                                 
   5Disponível em: URL:<http://www.sti-hspe.com.br>.  Acesso em 23 de abril de 2008. 
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Foram convidados como sujeitos da pesquisa todos os enfermeiros das 

Unidades, dos quais oito concordaram em participar do estudo. A estes, a 

pesquisadora explicou os objetivos do trabalho, garantindo anonimato e 

sigilo, liberdade de manter-se ou desistir a qualquer momento, bem como 

obter informações e esclarecimentos sobre dúvidas pertinentes ao tema. 

           A participação dos sujeitos foi voluntária e gratuita, firmada através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3). 
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3. Coleta dos dados 

Os dados aqui apresentados foram coletados utilizando-se como 

estratégias um questionário e a realização de quatro sessões de grupo focal.   

O questionário foi aplicado com o intuito de caracterizar o perfil pessoal 

e profissional dos sujeitos. O instrumento incluiu questões de escolha simples 

e questões abertas, com os seguintes eixos de elaboração (Anexo 4): 

1. Caracterização do perfil pessoal dos enfermeiros através do: 

nome, idade, gênero, estado civil, filhos e moradia; 

2. Caracterização da trajetória profissional: ano da graduação, 

pós-graduação, cursos de auxiliar ou técnico de enfermagem 

prévio à graduação; 

3. Caracterização do regime de trabalho, bem como os locais e o 

tempo de atuação na profissão; 

4.  Caracterização da(s) razão(ões) pessoais e institucionais da 

lotação na Unidade de Terapia Intensiva; 

5. Identificação e caracterização das atividades de educação 

continuada/permanente das quais os profissionais participam ou 

participaram. 

O instrumento totalizou 24 perguntas e um espaço destinado a 

comentários que os sujeitos pesquisados considerassem importantes e que 

não teriam sido contemplados pelas perguntas. 

 



58 
 

Realizou-se um teste prévio com cinco enfermeiros da UTI, que não 

foram incluídos na amostra da pesquisa. 

Por sua vez, o grupo focal objetivou aprofundar a descrição das 

práticas, as discussões e experiências de cada participante, construídas ao 

longo de sua vida. Consiste de uma técnica que revela informações 

qualitativas, através de encontros dos sujeitos em grupos, focadas em um 

determinado assunto que se deseja pesquisar. Esta técnica foi escolhida 

porque, por meio do grupo, o indivíduo adquire sua identidade, conseguindo 

da realidade, reconhecer sua própria forma, como um espelho que reflete sua 

imagem (CASTILHO, 1998). 

O grupo é um instrumento de transformação da realidade individual e 

grupal, pois promove a interação de seus membros que influenciam as 

opiniões dos outros e têm sua própria opinião influenciada. Essa troca leva a 

um crescimento do grupo. Além disso, o grupo pode ser entendido como um 

instrumento de aprendizagem que propicia uma reflexão capaz de 

transformar os dilemas do cotidiano em pensamentos mais ajustados à 

realidade (GONÇALVES, LEITE e CIAMPONE, 2004). 

Esta técnica de coleta tem sido muito utilizada em pesquisas 

qualitativas, onde se pretende explorar um "tema", ou seja, no presente caso, 

a contextualização do dia a dia do enfermeiro da terapia intensiva, seus 

conhecimentos, suas práticas e suas expectativas com relação ao próprio 

aprimoramento profissional. Victoria, Knaut e Hassen (2000) afirmam que o 

trabalho com grupos focais permite fazer emergir diferentes visões de 

diferentes sujeitos sobre o mesmo assunto, levando o grupo a discutir 

múltiplos pontos de vista sobre temas comuns a todos, ou, ainda, 
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compreender em maior profundidade um comportamento dentro de um grupo 

determinado. 

De acordo com Banchs (2005, p. 410) o grupo focal “é o uso explícito 

da interação grupal para produzir dados e “insights” que seriam menos 

acessíveis fora do contexto de interação que se encontra no grupo”. Esta 

técnica foi definida por Leopardi et al. (2001, p.58) como “uma forma de 

coletar dados diretamente das falas de um grupo". Os dados obtidos são 

ricos, pois possibilitam capturar expressões e formas de linguagem não 

apreensíveis por outras técnicas.  

 

Assim GASKELL (2005) afirma: 

“A interação do grupo pode gerar emoção, humor, 

espontaneidade e intuições criativas. As pessoas nos grupos 

estão mais propensas a acolher novas idéias e a explorar suas 

implicações. Descobriu-se que os grupos assumem riscos 

maiores e mostram uma polarização de atitudes – um 

movimento para posições mais extremadas. Com base nestes 

critérios, o grupo focal é um ambiente mais natural e holístico 

em que os participantes levam em consideração os pontos de 

vistas dos outros na formulação de suas respostas e 

comentam suas próprias experiências e as dos outros.” (p.76) 

Para Cruz-Neto, Moreira e Sucena (2002, p.22-23), “a qualidade dos 

dados levantados pelo grupo focal deve-se basicamente ao desempenho de 

sua realização.”  
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No presente estudo, para garantir o envolvimento de todos os 

presentes, firmamos o seguinte contrato grupal:  

      • Ausência de posturas influenciadoras ou formadoras de opiniões; 

• Controle do tempo de fala de cada participante; 

• Duração do Grupo Focal; 

• Favorecimento da integração dos participantes; 

• Garantia de oportunidades equânimes a todos; 

• Incentivo ou arrefecimentos dos debates; 

• Respeito à forma de falar dos participantes e 

• Valorização da diversidade de opiniões.  

Quanto à composição, Gaskell (2005) sugere que os grupos incluam 

um moderador, que conduz a técnica e realiza a interação social entre os 

participantes. É comum que o próprio pesquisador desempenhe este papel. 

Além deste, deve haver um segundo colaborador, cuja função é observar a 

condução da técnica, a forma de interação dos participantes, se não estão 

fugindo do objetivo proposto. O observador “é encarregado de captar as 

informações não verbais expressas pelos participantes e, ao final ajudar o  

moderador a analisar os possíveis vieses ocasionados por problemas na sua 

forma de coordenar a sessão.” (WESTPHAL, BÓGUS e FARIA, 1996, p.473). 

Quanto aos participantes propriamente ditos, a escolha é geralmente 

intencional no que se refere a gênero, idade, estado civil e escolaridade, 

dentre outras características, ou seja, a seleção é feita de acordo com os 

objetivos do estudo, num grupo o mais homogêneo possível (PEDUZZI  e 

CIAMPONE, 2005). 
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Nesta pesquisa o grupo foi formado por pessoas conhecidas entre si, 

mas que não trabalhavam diretamente juntas, ou seja, participaram 

enfermeiros dos plantões matutino, vespertino, noturno par e noturno ímpar.  

Foram convidados a participarem como observadores dois 

profissionais da área da saúde. Um médico, que não atua na instituição e 

uma assistente social, que trabalha no HSPE, fora da unidade de terapia 

intensiva. Os observadores não tinham contato prévio com qualquer 

participante do grupo e receberam uma orientação sobre a técnica de grupo 

focal e o papel de cada um neste trabalho. Com uma preocupação 

operacional, Ressel, Gualda e Gonzáles (2002) recomendam ao observador 

e ao moderador que evitem sentar-se próximos um do outro e que façam 

rodízio em todos os encontros, não ocupando lugares fixos. 

No que diz respeito aos participantes, a literatura indica que a seleção 

deve ser bastante criteriosa e a mais específica possível, uma vez que 

pessoas muito diferentes podem influenciar a discussão inibindo-a, ou 

criando constrangimentos (BARBOSA, 1998; DALL’AGNOL e TRENCH, 

1999). 

Westphal, Bógus e Faria (1996) preconizam que o número de 

participantes deve oscilar entre um mínimo de seis a um máximo de quinze. A 

composição deste grupo para o estudo manteve-se em oito participantes. 

Previamente realizou-se um piloto do grupo focal com o orientador e na 

véspera do primeiro encontro agendado para o grupo focal, foi estabelecido 

um contato telefônico com cada um dos colaboradores, confirmando o horário 

e o local da sessão. 
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Não se observam, na literatura, prescrições rígidas quanto ao número 

ideal de sessões e o tempo em que devam ser realizadas, ressaltando-se que 

a técnica deve considerar o esgotamento do tema e não dos participantes 

(ASCHIDAMINI e SAUPE, 2004). Conforme apontam Gaskell (2005) e 

Ressel, Gualda e Gonzáles (2002) a duração das sessões deve limitar-se a 

duas horas. Nesse intervalo de tempo a população mostra-se acessível e 

interessada em participar. Períodos superiores podem ocasionar cansaço e 

desgaste mental prejudicando o alcance dos objetivos e dos resultados 

(WESTPHAL, BÓGUS e FARIA, 1996; ASCHIDAMINI e SAUPE, 2004). 

Na presente pesquisa, a duração de cada encontro foi de uma hora, 

sendo marcado o horário de início conforme a solicitação dos participantes. 

Houve o cuidado de respeitar o início e o término do horário previsto, 

seguindo a orientação dos autores (BARBOSA, 1998; DALL’AGNOL e 

TRENCH, 1999), sendo este cuidado estendido a todos os colaboradoras 

através do contrato grupal de trabalho. 

Os grupos foram realizados sempre na mesma sala da biblioteca do 

Hospital do Servidor Público Estadual, fora do horário de trabalho dos 

profissionais envolvidos. Leopardi et al. (2001) e Meier e Kudlowiez (2003) 

recomendam selecionar lugares cômodos e tranqüilos, não constrangedores, 

onde o grupo possa trabalhar com privacidade.  

Quanto à organização dos grupos, objetivando facilitar a participação e 

interação, “os participantes e o moderador sentam num círculo, de tal modo 

que possa haver um contato frente a frente entre cada um.” (GASKELL, 2005, 

p. 79).  
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O mesmo autor ressalta que após acomodarem-se “a primeira tarefa 

do moderador é apresentar-se a si próprio, o assunto e a idéia de uma 

discussão grupal”. 

 Os procedimentos operacionais para o desenvolvimento do grupo 

seguiram sugestões apresentadas na literatura especializada (DÉBUS, 1997; 

DALL’AGNOL e TRENCH,1999).             

No primeiro encontro houve a distribuição de crachás identificando 

cada participante, de acordo com a recomendação para que fossem 

nomeados adequadamente e facilitassem sua interação no grupo, além de 

facilitar as anotações dos observadores. 

Ao final de cada encontro agendávamos o horário e o dia da próxima 

sessão grupal, e na véspera a presença de cada participante era confirmada 

por contato telefônico.                                                              

Os dados coletados foram registrados por meio de gravações de áudio, 

que foram posteriormente transcritas, sendo complementados pelas 

anotações dos observadores.  

O grupo focal reuniu-se quatro vezes, sendo que previamente foram 

planejados grandes eixos norteadores das discussões e algumas questões a 

serem possivelmente formuladas, de acordo com o desenvolvimento da 

sessão.   
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� Primeiro encontro: “Da história a trajetória: a motivação para 

atuar em um ambiente estressante, repleto de tecnol ogia e 

o cuidado ao paciente grave."  

Inicialmente a moderadora definiu o propósito do grupo focal, 

explicando o objetivo deste primeiro encontro. Todos se apresentaram e cada 

sujeito da pesquisa fez um breve relato de sua trajetória profissional até a 

atuação na terapia intensiva. Após este primeiro contato, o encontro seguiu 

norteado pelas seguintes questões: 

• Como é o ambiente da terapia intensiva? 

• O que motiva o trabalho em um ambiente estressante e dinâmico, onde a vida e a 

morte caminham juntas? 

• Quais os desafios enfrentados pelo enfermeiro que atua na UTI?     

Os desafios são os mesmos na instituição pública e privada?  

• Considerações de cada participante sobre o encontro. 

� Segundo encontro: "A nossa prática: saber e saber fazer."  

O objetivo foi investigar como ocorreu a construção da prática dos 

enfermeiros na terapia intensiva e quais as habilidades por estes 

desenvolvidas ao longo de sua trajetória. Inicialmente retomaram-se pontos 

importantes do primeiro encontro. As questões norteadoras foram: 

• Quais as habilidades necessárias para um enfermeiro atuar em UTI? 
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• O que diferencia esses profissionais dos que atuam em outras áreas? 

• Como ocorre a formação desses profissionais? 

• Como acontece a atualização desses profissionais? 

• Considerações de cada participante sobre o encontro. 

� Terceiro encontro: "Agindo em diferentes cenários." 

Este encontro teve como objetivo aprofundar e possibilitar a 

abordagem das habilidades desenvolvidas, por intermédio de conceitos e 

práticas na ótica das competências profissionais: 

• O que são competências ?  

• Defina habilidades. 

• Como o enfermeiro na UTI aprimora suas competências e 

habilidades? 

• Que competências devem ser incorporadas por esses profissionais? 

• Como eu vejo o enfermeiro na UTI? 

• Considerações de cada participante sobre o encontro. 
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� Quarto encontro: “ O processo de capacitação profissional.” 

Dois objetivos foram focados. O primeiro relacionou-se a alguns 

aspectos levantados no encontro anterior, procurando aprofundar as lacunas 

nas competências do enfermeiro na terapia intensiva. O segundo buscou 

discutir como a formação profissional tem sido conduzida, e propor sugestões 

ou estratégias de trabalho para o seu encaminhamento frente a educação 

permanente.  Foram questões norteadoras: 

• Como deve ser e quais os objetivos do processo de capacitação para 

o enfermeiro intensivista? 

• Como podemos aprimorar o conhecimento desses profissionais? 

• Um enfermeiro recém admitido no serviço encontra quais 

dificuldades? Quais as estratégias para minimizá-las? 

• Que processos poderíamos implementar para levar todos os 

profissionais a manterem-se atualizados? 

• Como poderíamos avaliar o processo implementado? 

• Considerações de cada participante sobre o encontro. 
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4. Análise dos dados   

Após a investigação dos múltiplos elementos e das dimensões do 

problema, a análise dos dados representa o esforço no sentido de 

estabelecer conexões, mediações e contradições envolvidas na pesquisa.  

Segundo Barros e Lehfeld (1990), o objetivo da interpretação é a 

procura do sentido mais amplo das questões de pesquisa, através do 

estabelecimento de um diálogo dos dados obtidos com o conhecimento 

científico previamente construído e socialmente difundido. Lüdke e André 

(1986) lembram que relacionar as descobertas feitas durante o estudo com o 

que já existe na literatura é fundamental para que se possam tomar decisões 

mais seguras sobre as direções em que vale a pena concentrar o esforço e 

as atenções. Segundo Barros e Lehfeld (1990), o objetivo da interpretação é 

a procura do sentido mais amplo de tais respostas, através de sua ligação a 

outros conhecimentos já obtidos. A análise e interpretação de dados 

constituem o núcleo principal de todas as pesquisas. 

Para Bogdan e Bilklen (1994), a análise de dados é o processo de 

busca e organização sistemática de resultados empíricos que foram sendo 

acumulados, com o objetivo de aumentar a compreensão destes mesmos 

materiais e de permitir a apresentação logicamente organizada daquilo que 

foi encontrado. O trabalho qualitativo envolve o agrupamento, por 

semelhança de sentidos, dos resultados, de acordo com unidades 

manipuláveis (temas e categorias), bem como a síntese, a busca de padrões 

e a descoberta de resultados relevantes para a decisão do que vai ser 

comunicado cientificamente (ALVES-MAZZOTTI, 1998). 
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Em outras palavras, Miles e Huberman (1984), sugerem uma análise 

de dados em pesquisas qualitativas seguindo três atividades interativas e 

contínuas: 

� Redução dos dados: trata-se de um processo contínuo de seleção, 

simplificação, abstração e transformação dos dados originais 

provenientes das observações de campo; 

� Apresentação dos dados: corresponde à organização das informações 

de tal forma (textos narrativos, matrizes, gráficos, esquemas e outros) 

que o pesquisador consiga tirar conclusões e tomar decisões; 

� Delineamento e verificação da conclusão: consiste na identificação de 

padrões, possíveis explicações, configurações e fluxos de causa e 

efeito. A esta etapa pode seguir-se uma nova verificação, retomando 

as anotações de campo e à literatura, ou ainda, a tentativa de 

reproduzir os achados em outro(s) conjunto(s) de dados.  

No presente trabalho, com o intuito de caracterizar o perfil da 

população estudada, alguns dados coletados foram analisados por meio da 

quantificação das respostas, indicando-se os percentuais de freqüência.  

A seguir, os demais resultados foram discutidos a partir de um diálogo 

com a literatura produzida nas áreas pertinentes aos mesmos, conforme 

discutido acima.  

Há basicamente duas maneiras de se proceder à análise dos dados: 

Sumário Etnográfico e Categorização através da análise de conteúdo, sendo 

que o primeiro considera as citações textuais dos participantes do grupo, o 

que servirá de ilustração para os principais achados da análise. Já a Análise 

de Conteúdo enfatiza as categorias que aparecem nas discussões (ou até 

aquelas que se afiguram subjacentes às falas) e os contextos em que isso 
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ocorre (BECKER, 1994). As duas serão utilizadas complementarmente na 

análise deste grupo focal. A análise foi iniciada através da imersão nos dados 

obtidos através da leitura das transcrições das fitas e posteriormente, a 

categorizações sucessivamente mais aprimoradas dos conteúdos.  
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5. Elaboração de Princípios Norteadores para um Pro grama de 

Educação de Enfermeiros em Terapia Intensiva  

Analisados os dados e relacionada as carências citadas pelos 

profissionais, foram elaborados alguns princípios capazes de nortear o 

planejamento de um programa de educação continuada voltado para o 

desenvolvimento das diversas dimensões da competência profissional para 

enfermeiros que atuam em terapia intensiva, tomando como base as visões e 

as expectativas expressas pelos profissionais sujeitos da pesquisa. Tais 

princípios encontram-se expressos nas Considerações Finais do presente 

texto. 
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“Quando for apenas um nome na memória das pessoas,  

espero que minha voz possa perpetuar todo o trabalho da minha vida.” 

(Florence Nightingale, 1890) 

 

Os próximos parágrafos apresentam e discutem os resultados da 

pesquisa. A opção por tal estudo em conjunto justifica-se pelas próprias 

características das respostas obtidas, de cunho principalmente qualitativo, 

destacando-se ainda as múltiplas inter-relações construídas pelas 

subjetividades dos participantes da pesquisa. 

A coleta de dados, incluindo o questionário e os quatro encontros do 

Grupo Focal, ocorreu no período de novembro de 2007 a janeiro de 2008. 
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1. O Questionário 

O questionário, que objetivou delimitar o perfil geral dos oito enfermeiros 

participantes, tem suas respostas apresentadas na Tabela 1. 

Observou-se um predomínio do gênero feminino (75%), sendo a média 

de idade dos profissionais de 36,5 anos. O tempo médio de graduação 

situou-se em 6,8 anos e a atuação na área de Terapia Intensiva em 8,1 anos. 

A aparente discrepância entre o tempo de graduação e o de atuação em 

Terapia Intensiva deve-se ao fato de que, dos oito participantes, cinco (62%) 

já trabalhavam em UTIs como técnicos ou auxiliares de enfermagem antes da 

formação superior. 

No que diz respeito à formação de pós-graduação, 75% dos 

profissionais concluíram especializações há 6,1 anos, em média, sendo que 

destes, quatro (50%) optaram pela área de Terapia Intensiva. 

Pode ser deduzido que os dados obtidos refletem uma amostra de 

profissionais qualificados e experientes na área focada. Tal fato, aliado à 

baixa renovação de profissionais nas Unidades de Terapia Intensiva do 

Hospital do Servidor Público Estadual, indica que os sujeitos constituem, em 

conjunto, uma fonte privilegiada de coleta de dados, frente aos objetivos do 

presente estudo. 

Andrade, Padilha e Kimura (1998), em uma pesquisa com 134 

enfermeiros que freqüentaram Cursos de Especialização em Enfermagem em 

Cuidados Intensivos mostram que 89,6% dos pesquisados eram do gênero 

feminino e 5,2% do masculino. Quanto à idade, a mínima encontrada pelos 

autores foi de 24 anos e a máxima de 45 anos, com a média equivalente a 
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34,5 anos, sendo que 71% encontravam-se na faixa compreendida entre 30 e 

40 anos, 13,2% entre 20 e 30 anos e 10,5% entre 40 e 50 anos. Tais dados 

encontram-se em consonância com os resultados aqui apresentados. 

  Ao observar o tempo de atuação em terapia intensiva, os mesmos 

autores identificaram um período variável entre 6 e 10 anos para 44,7% da 

amostra, sendo que 13% trabalhavam em UTIs entre 11 e 15 anos. Em 

estudo semelhante, Spíndola, Castañon e Lopes (1994) verificaram que 

69,2% da população estudada era graduada há mais de 9 anos e que 38,6% 

prestavam cuidados intensivos há mais de 10 anos. Na população, a faixa 

etária mais prevalente foi de 30 a 34 anos. Ambos os trabalhos apontam, em 

conformidade com o presente estudo, que os enfermeiros intensivistas 

constituem, em nosso meio, uma força de trabalho jovem, com formação 

especializada e experiência adquirida nos Serviços, compatível com a 

complexidade dos cuidados ali prestados. 

 

Tabela 1:  Características pessoais e de formação dos profissionais 

estudados 

Sujeito  Gênero  Idade 
(anos)  

Término 
Graduação  

(anos) 

Tempo atuação 
Terapia Intensiva 

(anos) 

Pós-
graduação 

Ano término 
Pós-graduação  

E1 M 41 2003 14 Especialização 2007 

E2 F 34 2001 07 Especialização 2005 

E3 F 35 2003 10 - - 

E4 F 28 2000 08 Especialização 2001/2004 

E5 F 36 2002 06 Especialização 2003 

E6 M 38 2000 04 - - 

E7 F 35 2002 06 Especialização 2007 

E8 F 45 1988 10 Especialização 1995 
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2. Os Grupos Focais 

 

Na descrição do desenvolvimento dos grupos focais, optou-se pela 

inclusão, além dos registros transcritos dos encontros, de observações da 

pesquisadora e de relatos dos dois observadores presentes nos encontros.  

 
2.1- A Motivação dos Participantes nos Grupos Focai s 

 

Um primeiro comentário refere-se ao fato de que os oito participantes 

anteriormente descritos, como amostra, mostraram-se bastante interessados 

no processo da pesquisa, reconhecendo a relevância desta no 

aprimoramento do Serviço e no seu crescimento pessoal e profissional. Esta 

foi uma constatação que permeou os quatro encontros: a dinâmica dos 

grupos focais promoveu um grande envolvimento dos profissionais, 

empolgando-os com a possibilidade de participarem da elaboração de um 

programa de formação do qual eles próprios  seriam, futuramente sujeitos.  

2.2- O desenvolvimento dos encontros 

A apresentação do objeto e dos objetivos aos participantes, bem como 

a destes entre si tornou o primeiro contato fundamental para a adesão ao 

grupo. Segundo Minayo (1999), os sujeitos envolvidos devem ser 

esclarecidos quanto ao processo global de desenvolvimento da pesquisa e 

seus possíveis impactos. 

Todos os colaboradores puderam participar de todos os encontros. O 

primeiro contato com o grupo foi fundamental para estabelecer um clima de 

confiabilidade e desejo em participar. A pesquisadora, por ser conhecida dos 

participantes, pôde desenvolver um clima de segurança e interesse, que se 
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mostraram fatores essenciais para grupo, no decorrer da pesquisa. 

Desde os primeiros momentos ficou evidenciado que não era preciso 

preparar muitas perguntas para manter aceso o debate, mas sim conhecer o 

tema em discussão, ter claro o objetivo de cada encontro e prestar atenção 

às narrativas de cada colaborador, em consonância com o que recomenda 

Débus (1997).  

O grupo valorizou sua participação na pesquisa, mostrando desejo que 

os encontros não findassem com o término deste trabalho, mas que se 

estendessem para outras atividades, como por exemplo um grupo de estudo 

e pesquisa sobre temas da terapia intensiva. 

O papel dos observadores no grupo mostrou-se relevante não apenas 

pela contribuição no manuseio do material de gravação, no controle do 

horário ou na percepção das reações dos colaboradores. Sua principal 

função consistiu no aprimoramento do desempenho da coordenadora, a partir 

de avaliações de suas intervenções, esclarecimentos e orientações no grupo. 

Ao final de cada encontro foi realizada uma avaliação acerca do 

desenvolvimento geral dos trabalhos e dos sentimentos de cada participante. 

Surgiam então relatos e referências quanto à importância deste exercício 

como um espaço de autoconhecimento, de revisão de conceitos e de reflexão 

crítica a respeito das atividades cotidianas. Esse aspecto é considerado como 

uma das principais vantagens do grupo focal, na medida em que estimula o 

pensamento crítico e reverte, potencialmente, processos de desalienação da 

realidade. 
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2.3- Eixos gerais de análise e discussão dos result ados 

A seguir, a partir das falas dos participantes nos quatro encontros dos 

grupos focais, algumas expressões, consideradas mais significativas, 

encontram-se transcritas, com a finalidade de embasar o elenco das 

categorias e de seus desdobramentos, bem como as discussões dos 

resultados. 

Durante os encontros, em paralelo com as falas dos participantes era 

solicitado a estes que exemplificassem suas colocações, gerando novas 

indagações e aprofundamentos na discussão, além de melhor esclarecer 

suas idéias (DALL’AGNOL e TRENCH, 1999; DÉBUS, 1997). 

Além dos aspectos comentados, ao término de cada encontro foi 

realizada uma avaliação do desenvolvimento do grupo focal, por intermédio 

de expressões livres dos participantes. Esta avaliação foi especialmente 

importante para o planejamento dos encontros subseqüentes, por parte da 

pesquisadora. 

� A trajetória dos profissionais até sua inserção na UTI 

No que diz respeito aos caminhos percorridos, no campo profissional, 

dos participantes, foram observados: 

� Ascensão profissional 

“Minha trajetória é interessante porque comecei no hospital 

como escrituraria, só que trabalhava na enfermaria, mexia com 

o prontuário dos pacientes e o pessoal da enfermagem achava 

que eu tinha habilidades para trabalhar na área. Com isso, 
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iniciei o curso de auxiliar de enfermagem e comecei a achar 

que realmente eu tinha essas habilidades. Comecei como 

auxiliar de enfermagem no Pronto Socorro e logo me 

identifiquei com o cuidar do doente grave. Foi aí que escolhi 

UTI.” (E2) 

“Cursei o auxiliar de enfermagem e comecei a trabalhar na 

clínica médica. Eu tinha medo de ir para a UTI porque achava 

tudo muito científico.” (E3) 

A escassez de estudos sobre a ascensão no trabalho do enfermeiro, 

segundo alguns estudiosos americanos, deve-se em parte à própria história 

da enfermagem, vista como uma profissão de natureza vocacional, o que 

poderia influenciar a expectativa que este profissional tem em relação ao seu 

trabalho. Hale (1986) mostrou que nem todo enfermeiro baseia sua escolha 

de carreira em razões vocacionais.  

No Brasil, a Enfermagem é a terceira carreira da área de saúde em 

número de vagas na FUVEST. Desta forma, carreiras com relações 

candidato/vaga mais elevadas, como por exemplo a Fisioterapia, teriam 

demanda próxima à Enfermagem, se forem consideradas as vagas 

oferecidas (SANTOS e ALMEIDA, 1997). 

Zanei e Ide (2000) destacam que chama a atenção o fato de os 

egressos do curso de graduação em Enfermagem já pertencerem à área,  

exercendo alguma função na estrutura ocupacional da Enfermagem, tal como 

atendentes, auxiliares ou técnicos de enfermagem. As autoras concluem que 
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a grande maioria, antes e durante o curso de  graduação, exerceu o cargo de 

auxiliar de  enfermagem (75%) por um tempo prolongado (de 3 a 12 anos), e  

concomitantemente mantiveram pelo menos um emprego na função (75%). 

Conhecedores do campo de atuação, do mercado  de trabalho e mais ainda, 

das dificuldades específicas  da profissão, principalmente no que diz respeito 

à  remuneração, insistem em continuar e buscam a  ascensão profissional via 

educação formal. 

� Aspectos administrativos de lotação de pessoal 

“Me formei em 2003, passei no concurso para trabalhar no 

grupo de feridas. Fui crescendo, o pessoal de lá não gostou e 

quando voltei de férias me disseram que fui transferida para a 

UTI, foi difícil me adaptar, mas hoje não quero mais sair.” (E3) 

“Vim para a UTI devido a uma discussão com a chefia anterior. 

Eu trabalhava no ambulatório e, ao voltar de férias, recebi a 

notícia da transferência. Engraçado que minha chefe disse: 

‘Você não vai ficar brava?’ A UTI parecia um tipo de castigo!” 

(E8) 

Analisando-se as trajetórias dos profissionais, evidenciam-se 

dificuldades pessoais, de ascensão na carreira de Enfermagem, até 

chegarem à UTI, seja por um desejo pessoal, seja por uma questão 

administrativa de lotação de funcionários, às vezes associada como um 

“castigo”. Este fato certamente decorre-se da reconhecida sobrecarga de 

trabalho, em um setor de elevada complexidade, “que dá medo”, mas que ao 
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mesmo tempo fascina e desperta o desejo (e a satisfação pessoal) de 

participar dos cuidados à saúde de pacientes em situação crítica. 

Estes resultados, bem como outros que se seguem, devem ser 

relativizados pelo próprio viés da amostra. Ao ser composta por voluntários, 

pode-se supor que estes representam os profissionais mais interessados e 

envolvidos em seu trabalho. 

O seguimento dos egressos de Escolas de Enfermagem tem sido 

objeto de estudo, como mostrou Thomé (1991), ao evidenciar que, para mais 

de 50% dos entrevistados, a enfermagem foi a segunda escolha no 

vestibular, porém mais de 60% fariam enfermagem novamente se tivessem 

que optar. Nesse contexto, há que se considerar os inúmeros condicionantes 

da ação profissional no contexto dos serviços de saúde, em seus limites 

conjunturais e estruturais. Entretanto, os sujeitos não podem ser neutros, ou 

melhor, não são neutros frente à realidade na qual se inserem. Podemos, 

como Paulo Freire (1999), afirmar que ou são a favor de transformações e de 

mudanças ou são favoráveis ou coniventes, de alguma forma, com a 

permanência da situação. 

Nas instituições hospitalares, a Enfermagem constitui a maior força de 

trabalho, sendo suas atividades registradas por divisão de tarefas, severa 

estrutura hierárquica para o cumprimento de rotinas, normas e regulamentos, 

dimensionamento qualitativo e quantitativo insuficiente de pessoal, o que se 

reflete em elevados índices de absenteísmo no trabalho (BARBOZA e 

SOLER,2003).
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√√√√ Motivação para trabalhar em UTI 

� Desejo e satisfação no cuidado de pacientes crítico s e suas 

famílias 

 “Gosto do cuidar do paciente crítico.” (E1) 

“Estou na UTI porque gosto de cuidar do paciente grave; gosto 

do que eu faço.” (E4) 

Blenkarn et al.(1988) revelam que as mudanças organizacionais, tais 

como a formação de associações de enfermeiros e a possibilidade de 

oferecimento de uma assistência integral ao paciente, aumentam a satisfação 

no trabalho. No presente estudo, evidencia-se que a UTI, por ser um setor 

fechado, promove uma maior interação entre os profissionais e garante ao 

enfermeiro a possibilidade de realizar a assistência integral dos cuidados ao 

paciente grave.  

Roedel e Nystron (1988), Kite e Pearson (1995) afirmam que variáveis 

tais como as características dos pacientes a quem os enfermeiros prestam 

assistência podem ter influência considerável sobre a satisfação no trabalho. 

Assim, as necessidades assistenciais de um paciente na terapia intensiva são 

muito diferentes daquelas apresentadas por um paciente psiquiátrico, por 

exemplo, acarretando diferentes tipos e intensidades de esforços físicos e 

emocionais nos profissionais que os atendem. No que diz respeito à 

percepção salarial, um dos participantes minimizou a questão financeira, 

frente à sua realização profissional: 
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 “Saí de um serviço particular onde ganhava quase que o 

dobro do meu salário de hoje, mas não exercia a autonomia 

que tenho aqui. Me sinto valorizado, desenvolvo trabalhos e 

pesquisas e isto me realiza.” (E6)   

Pfaff (1987) igualmente considera que o esforço despendido pelo 

enfermeiro nas suas funções não é compensado pelo salário ou por outros 

benefícios que poderiam preencher as necessidades do trabalhador, mas sim 

pela qualidade do desempenho profissional. Por outro lado, Anselmi (1990) 

relata que os enfermeiros de uma dada instituição cujas normas trabalhistas e 

níveis salariais são razoavelmente uniformes, apresentam-se satisfeitos com 

as atividades desenvolvidas. 

� Trabalho em equipe multiprofissional 

“O profissional que vem para a UTI nem sempre conhece o 

que vai enfrentar. Acreditam que a equipe é como nos seriados 

americanos. Que o enfermeiro limita-se a delegar tarefas. Essa 

pessoa precisa realmente conhecer o papel do enfermeiro na 

UTI. Saber como funciona, as dificuldades, a rotina e como é 

trabalhar com a equipe, onde informações divergentes devem 

buscar o mesmo propósito.” (E5) 

“Trabalhamos em conjunto, sintonia e sincronia com os 

médicos, os técnicos de enfermagem, a fonoaudióloga, a 

fisioterapeuta, a nutricionista, a psicóloga, e para trabalhar em 

conjunto tem que aprender a tocar o piano em quatro mãos, ou 
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mais. Com isso, a música tem que sair perfeita e harmônica. 

Não adianta ser um excelente pianista com duas mãos, e tocar 

muito mal a quatro mãos...” (E7)   

A esse respeito, enfatiza-se que os enfermeiros deveriam estar 

dispostos a rejeitar a rotina, a confrontar questões e implementar ações que 

levem a mudanças (VALIGA, 1994). Diante de um problema comum, uma 

equipe busca soluções em comum a partir da troca de saberes, não como 

adição ou mistura, mas recombinando-os e assim gerando fecunda e mútua 

aprendizagem (ALMEIDA FILHO, 2005). 

No âmbito da educação permanente, as implicações da dimensão 

relacional podem ser discutidas sobre a ótica de Zarifian (2001), 

apresentadas anteriormente, no referencial teórico. O autor afirma que o 

desenvolvimento da competência tem sempre uma dimensão coletiva, frente 

à necessidade de propor soluções resolutivas para eventos no mundo do 

trabalho. Sugere que vamos além de conteúdos teóricos e práticos, pois há a 

necessidade de desenvolver um conjunto de competências baseados nas 

ricas vivências profissionais. 

� Contato com o conhecimento e a tecnologia de ponta 

“Gosto do setor devido à tecnologia, autonomia e todos os 

recursos disponíveis.” (E3) 

“…O que me motiva é estar sempre atualizado. Temos o 

privilégio de sermos os primeiros a manipular determinadas 

tecnologias em benefício da vida.” (E5) 
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“A minha maior motivação é que eu posso exercer tudo o que 

aprendi na faculdade.” (E6) 

“Cada dia tem uma coisa diferente, você tem que estudar cada 

vez mais. Quando entrei havia aparelhos que eu nunca tinha 

visto na minha vida.” (E7)  

Pires (1999) ressalta que os equipamentos de tecnologia de ponta 

precisam ser utilizados adequadamente, caso contrário, podem trazer 

prejuízos aos pacientes, além de ocasionar tensão emocional nos sujeitos 

que os manipulam. O autor também destaca que o uso das tecnologias de 

maior complexidade exige o preparo dos profissionais para compreender seu 

funcionamento e realizar um trabalho mais criativo e eficiente, não apenas 

mecânico. Segundo Machado (1996), as constantes mudanças frente à 

tecnologia, a escassez de materiais e a falta de educação permanente são 

fatores que dificultam em muito o trabalho da enfermagem. 

� Desafios e impactos do trabalho em UTI 

Os enfermeiros relataram diversas dificuldades na atuação em terapia 

intensiva, desde o momento em que são inseridos na Unidade. Seja em 

instituições privadas ou públicas, o primeiro contato é marcante, por ser um 

ambiente diferente, com pessoas desconhecidas onde, durante algum tempo, 

o profissional é “testado” pela a equipe, e não raro sentem-se como um 

“corpo estranho” no local. 

“Quando cheguei na UTI os enfermeiros não me deixavam 

atuar como enfermeira, não me conheciam. Os médicos não 
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me identificavam na equipe, toda a equipe parecia não me 

reconhecer como enfermeira. Passei uma semana trabalhando 

diretamente com os técnicos, o que para mim foi ótimo, pois 

me aproximei mais rápido da equipe.” (E3) 

Martins et al. (2006) confirma a especificidade do ambiente, dos 

profissionais e das ações desenvolvidas no ambiente da UTI e ressaltam a 

importância de, em processos de educação profissional, serem incluídas 

atividades de integração. Conforme sugerido pelo grupo, o novo enfermeiro 

deve participar e atuar com a equipe com a qual irá atuar. 

Um outro aspecto importante diz respeito a uma certa visão 

“romântica” da enfermagem intensiva, que deve ser “desconstruída”, durante 

as capacitações. 

"Os desafios são muitos. A cada dia acontece uma coisa 

diferente. Tem que estudar para discutir uma patologia, um 

cuidado, um tratamento. O que eu não sei vou aprendendo." 

(E4) 

"O maior desafio é conhecer as rotinas de cada instituição.  

Apesar da terapia intensiva ser focada no paciente grave, as 

rotinas de cada serviço são diferentes. Posso dizer, pois já 

trabalhei no privado e no público. No privado você é totalmente 

burocrática, mesmo como enfermeira assistencial tem que se 

preocupar com o papel da cobrança, se o convênio não vai 

glosar. No serviço público você consegue ser mais cuidadora, 
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voltada para a sua prática, preocupada com os cuidados e com 

sua equipe. Porém em ambos, se você não receber um 

treinamento ou tiver um colega disponível a ajudá-lo quando é 

admitido, vai sentir muita dificuldade e isso às vezes 

desestimula.” (E2) 

As condições de trabalho da enfermagem implicam em longas jornadas de  

trabalho em turnos desgastantes (vespertinos, noturno, domingos e feriados). 

Não causa, portanto, surpresa a constatação de acidentes e doenças nos 

profissionais, motivados, dentre outros fatores, por multiplicidade de funções, 

repetitividade e monotonia, intensividade e ritmo excessivo de trabalho, 

ansiedade, esforços físicos, posições incômodas, bem como pela separação 

do trabalho intelectual e manual, em especial no controle das chefias 

(ALVES, 1995; NISHIDE, BENATTI e ALEXANDRE, 2004). 

� Formação profissional para atuar em UTI 

� O perfil do enfermeiro intensivista 

Os participantes destacaram a complexidade que envolve a formação 

do profissional, tendo ficado claro que há um perfil diferenciado para a 

atuação em Terapia Intensiva.  

“O enfermeiro intensivista necessita de uma formação o mais 

completa possível. Ele tem que ter conhecimentos em 

procedimentos invasivos, manipulação de drogas, além de 

saber cuidar. Tem que ter rapidez de pensamento, avaliar 

rapidamente, realizar o diagnóstico de enfermagem e tratar 
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com eficiência e precisão. Precisa ter poder de concentração e 

o poder de fazer com que a equipe trabalhe unificada, que atue 

como um grupo, fazendo com ele consiga liderar esse grupo e 

transmitir segurança e confiança para aqueles que trabalham 

junto. Além disso, precisa ser extremamente calmo, tem que 

ter paciência pois o paciente é grave e qualquer deslize pode 

trazer conseqüências drásticas. Tem que saber lidar com o 

público, pois as famílias “nos consomem” durante as visitas, 

transferem  toda a sua dor e sofrimento para nós. Por isso, tem 

que ser atencioso e concentrar-se no atendimento, ao paciente 

e aos familiares. Também deve saber liderar todo o grupo com 

quem trabalha. Este grupo vai desde o profissional da limpeza 

até o diretor do serviço.” (E8) 

A questão do “perfil” incluiu, em algumas falas, aspectos subjetivos, 

para os quais a capacitação pode ser complexa.  

“O enfermeiro na terapia intensiva sabe o que tem que fazer. 

Ele tem que ter atitude, autonomia, saber fazer e como vai 

fazer. Pois o médico é doutrinado a pedir as coisas, e em um 

procedimento, a primeira coisa que ele pede é a presença do 

enfermeiro.” (E6) 

Os observadores salientaram que, embora o grupo apresentasse um 

pouco de dificuldade para expressar conceitualmente o significado de 

vivências do cotidiano de cada um, os participantes tinham um nítido 

entendimento de que o enfermeiro que atua em terapia intensiva precisa 
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estar sempre atualizando, estudando, conhecendo novas tecnologias e que 

sentir-se perdido ao chegar na unidade que cuida do paciente grave, onde o 

cuidados são totalmente dependentes de sua prática e não ter o domínio ou 

conhecimento de como atuar, pode acarretar inadequações na assistência 

prestada. 

Os aspectos do perfil profissional foram analisados tomando como 

referência as quatro grandes dimensões do processo educativo apresentadas 

por Delors (2001). A primeira refere-se ao “saber conhecer”, ao domínio de 

conceitos construídos a partir da graduação. Os participantes consideraram 

como muito importante uma especialização na área de terapia intensiva, que 

assegure um maior embasamento teórico-conceitual, exercitando o 

pensamento, a atenção e a memória e selecionando informações que 

efetivamente possam ser contextualizadas com a realidade que vivem 

(ANTUNES, 2001).  

O “saber fazer”, foi enfatizado através de um rol de habilidades 

psicomotoras que devem ser dominadas pelo enfermeiro intensivista na 

prática de seu cotidiano. Os participantes expressaram-se por meio de um 

grupo de verbos que caracterizam ações tais como: executar, realizar, utilizar 

e identificar, dentre outras. Um segundo grupo de atividades mais complexas 

foi caracterizado por: desenvolver, dimensionar, analisar, colaborar, 

administrar, gerenciar, elaborar, implantar e avaliar.   

Com relação às ações do enfermeiro na UTI, foi valorizada a 

necessária integração entre conhecimentos teóricos e habilidades. 
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 “Avaliar um paciente grave envolve um vasto conhecimento, 

pois precisamos associar a teoria e a prática. E para delegar 

qualquer cuidado ao meu colaborador, tenho que ter um 

conhecimento atualizado.” (E1) 

O cuidado com o bem-estar do paciente esteve marcadamente 

presente nas falas. 

“Para mim, hoje, uma punção arterial é muito simples. Em 

outras épocas, eu tinha medo de machucar o paciente, 

transfixar a artéria. Hoje conheço a teoria e domino a técnica.” 

(E7) 

A terceira dimensão educacional apresentada por Delors diz respeito 

ao “saber ser”.  

Além das dimensões cognitiva e prática da formação dos profissionais, 

os aspectos psicológicos e comportamentais foram valorizados, inclusive 

como parte do processo seletivo:  

“Acho que teria que ter, por exemplo, um psicólogo 

acompanhando os profissionais que atuam na terapia 

intensiva, pois para trabalhar em UTI tem que ter perfil 

psicológico. Não é fácil lidar com o sofrimento e a morte. O 

profissional, frente ao estresse e todo o sofrimento que envolve 

a UTI, pode uma hora descompensar. Pode se perder e 

começar a chorar no meio de uma parada, por exemplo, como 

eu já vi acontecer. Passa cenas da sua vida e muitas vezes  
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nos lembramos de nossos entes queridos que partiram de 

forma semelhante ao que estamos cuidando. Então a pessoa 

se perde, entra em pânico e vai deixar de ajudar para ser um 

problema a mais na UTI”. (E6) 

“Além da prova teórica, avaliação de perfil profissional e o 

comportamento devem ser levados em consideração. Uma 

entrevista com a avaliação  do perfil, cruzando com as técnicas 

e o conhecimento prévio do enfermeiro, seriam muito 

interessantes. Tem que haver profissionais de recursos 

humanos envolvidos, que saibam traçar o perfil profissional 

necessário para os enfermeiros que atuam em terapia 

intensiva.”  (E4) 

A imagem de qualquer categoria profissional na sociedade pode ser 

associada ao poder, reconhecimento e “status”. O que a sociedade pensa do 

profissional é tão importante quanto aquilo que ele é, pois a projeção de uma 

imagem negativa dificulta o desenvolvimento da profissão e o seu 

reconhecimento por parte da sociedade (SANTOS et al., 1988). A imagem 

laboral do enfermeiro é uma rede de representações sociais da profissão. 

Para Silva, Padilha e Borenstein (2002) “é representada por um conjunto de 

conceitos, afirmações e explicações, reproduz e é reproduzida pelas 

ideologias originadas no contexto das práticas sociais, internas/externas a 

ela.” (p.588). 

O “saber conviver”, além de aspectos relacionais, destacados neste 

texto com respeito à própria equipe, mostrou-se relevante no sentido do 
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desenvolvimento de novas capacidades profissionais. 

“Quando cheguei na terapia intensiva, conhecia o cateter de 

Swan-Ganz apenas dos livros. Corria ao saber que iriam 

monitorizar um paciente e que eu teria que dar conta de 

montar o material. Aos poucos, fui me aproximando, 

observando, vendo como os outros enfermeiros faziam. 

Conheci o cateter, o introdutor, os equipos; todo o material. 

Hoje sei até identificar os possíveis pacientes a serem 

monitorizados e previamente já antecipo o material à beira 

leito.” (E5) 

A educação em Enfermagem ainda é permeada pela concepção de 

que as enfermeiras devem ser disciplinadas e obedientes, sem valorizar em 

suas atividades de ensino o desenvolvimento de uma postura crítica, dando 

prioridade a aspectos de conduta e moral (LIMA,1994). A discrepância entre 

a percepção das enfermeiras sobre a imagem pública de sua profissão e a 

sua própria visão como profissional pode prejudicar o potencial de sua prática 

e reforçar a incongruência entre o ideal e a sua atual realidade profissional 

(TAKASE; KERSHAW e BURT, 2002).  

 

Quanto ao perfil profissional, de uma forma ampla, assim se 

expressam Deffune e Depresbiteris (2002): 

“Habilidades voltadas para competência do trabalhador devem 

buscar o ‘aprender a aprender’ e o ‘aprender a pensar’, que 

permitem uma maior autonomia, maior capacidade de resolver 
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problemas novos, de adaptação às mudanças, de superação 

de conflitos, de comunicação, de trabalho em equipe, de 

decisão ética.” (p.43) 

Para compreender porque os enfermeiros participam de programas de 

educação continuada, Wadeell (1993) realizou uma meta-análise de vinte e 

duas pesquisas, onde a orientação motivacional foi o fator mais importante na 

decisão de participar de programas de educação continuada. Já fatores como 

os demográficos, incluindo a situação de vida e oportunidades educacionais 

apareceram como influenciadores na decisão de participar.  

Em um outro estudo, Wichowski e Kubsch (1995), concluíram que a 

educação continuada planejada é vista como o meio mais efetivo para 

aprender a tecnologia não familiar. Os autores também pontuam que a 

educação em serviço no hospital é a estratégia mais utilizada por enfermeiras 

atuantes no ambiente hospitalar; que a educação informal é também um meio 

usado para interar-se das mudanças e de conteúdos referentes às novas 

tendências tecnológicas e, finalmente que as informações e troca de 

experiências com os colegas são usados para tomarem conhecimento das 

mudanças e dos avanços. No geral, o conhecimento atualizado, acrescido da 

especialização clínica, foram considerados pelas autoras como os métodos 

mais eficientes para a capacitação de pessoal frente à tecnologia em um 

ambiente onde as mudanças são constantes, como na terapia intensiva. 

Ainda quanto à necessidade da educação continuada na terapia 

intensiva e o desenvolvimento das competências do enfermeiro intensivista, 

em 1987, Gomes et al., mostraram que havia precariedade nas Unidades de 
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Terapia Intensiva no município de São Paulo, onde menos da metade dos 

Serviços (46,4%) mantinham programas de treinamento inicial e somente 

14,2% propiciavam atividade de educação continuada/permanente.  

Kristjanson e Scanlan (1989) afirmam que as atividades de educação 

continuada efetivamente desenvolvidas constituem-se em uma das formas de 

assegurar a manutenção da competência da equipe de enfermagem com 

relação à assistência.  

� Momentos e cenários onde ocorre a formação profissi onal 

Este foi um dos pontos considerados mais críticos pelos participantes.  

Embora, como anteriormente discutido, alguns tivessem passado por 

processos específicos de qualificação (especializações, principalmente), a 

capacitação para os cuidados intensivos mostrou-se frágil, ao longo da 

trajetória dos profissionais, ocorrendo, em muitos casos, de forma não 

sistemática, em bases heurísticas. 

 “A formação inicia na faculdade e passa modestamente pela 

pós-graduação, mas é na vivência do dia a dia que eu aprendi 

ser enfermeira de UTI.” (E2) 

“Minha formação iniciou-se com meu trabalho, claro que a 

teoria veio da faculdade, mais aprendi através da prática. Ver 

no livro é uma coisa, ver ao vivo é outra coisa.” (E8) 

O curso de graduação é concebido como uma etapa inicial de 

formação e não como um momento de esgotamento do conhecimento, 



94 
 

considerando-se que as mudanças são cada vez mais aceleradas, é na 

educação continuada que está a chave para conciliar o ensino superior e as 

transformações (Brasil, 1996). 

Sobre o Curso de Graduação em Enfermagem, as Diretrizes 

Curriculares (BRASIL, 2001) incluem, nos Artigos 4º e 5º ênfase no objetivo 

da formação do futuro Enfermeiro, quanto ao desenvolvimento de 

competências e habilidades gerais.  

O Artigo 4º, inciso VI, aborda a educação permanente como uma 

capacidade que deve ser adquirida durante a formação, tanto para seu 

próprio aprendizado quanto para o treinamento dos profissionais. 

Já o Artigo 5º (Brasil, 1996) afirma a necessidade do egresso 

desenvolver competências para reconhecer-se como coordenador do 

trabalho da equipe de enfermagem e planejar, implementar e participar dos 

programas de formação e qualificação contínua dos trabalhadores de 

enfermagem e de saúde.   

As Diretrizes Curriculares, porém, não fazem referência específica á 

formação do graduando para a atuação na Terapia Intensiva. 

Os profissionais envolvidos no presente trabalho enfatizaram a 

necessidade do desenvolvimento constante de competências, seja em uma 

perspectiva de iniciativas próprias, individuais, seja como uma política 

institucional de educação continuada/permanente. 
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“Eu me atualizo através da internet, da leitura de artigos e de 

treinamentos que as vezes acontecem na UTI.” (E7) 

“A educação continuada deve ser realizada por cada um em 

seu ambiente de trabalho.” (E4) 

 “Deveria haver um treinamento padrão, com rotinas 

constantes, pois em cada instituição há uma prática, um 

protocolo. O que não muda é a maneira de cuidar.” (E5) 

Koizumi et al. (1998), afirma ser importante a educação continuada da 

equipe de enfermagem nas UTIs. No grupo focal, os participantes situaram a 

educação continuada/permanente como uma necessidade, no sentido de 

complementar e atualizar sua formação de graduação.  

 “O enfermeiro sai da universidade sem um bom embasamento 

científico e com um pequeno conhecimento prático. Muitas 

vezes nos estágios não temos contato com a prática direta. 

São muitos alunos, procedimentos restritos… Isso repete-se na 

especialização. Mas eu preciso conhecer, dominar a prática e 

associar à teoria. É muito importante o treinamento na 

chegada, mas é fundamental a manutenção deste para toda a 

equipe.” (E2) 

Vencidas as dificuldades e conseguido o diploma, o enfermeiro recém-

formado ingressa no mercado de trabalho, iniciando uma nova etapa em sua 

trajetória profissional, porém com uma mínima vivência da prática. Com isso, 
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alguns encontram dificuldades para exercerem o novo papel profissional, em 

todas as suas nuanças, principalmente nos primeiros anos da carreira 

(ZANEI, 1995). 

Os sujeitos desta pesquisa sugeriram algumas estratégias para tratar a 

questão da educação no serviço de terapia intensiva, tais como criar um 

grupo de educação permanente, que possibilite o espaço para debater acerca 

de temas voltados para os enfermeiros intensivistas e também como uma 

sensibilização e atualização para ajudar a conduzir situações que envolvam 

temas polêmicos, como por exemplo, a morte.   

O grupo também valorizou discussões antes e após as práticas, 

mensalmente, avaliando as experiências vivenciadas e refletindo os 

encaminhamentos tomados. 

Podemos perceber, através da análise das falas, que há um conjunto 

de especificidades para exercer cuidados de terapia intensiva. O grupo 

acredita ser importante a capacitação tanto inicial quanto contínua dos 

profissionais. Foi inicialmente salientado que não é possível que o processo 

ocorra sem a aquisição de informações teóricas (dimensão cognitiva da 

competência), que permitam a construção ativa do conhecimento. 

Norman (1985) e a American Board of International Medicine (1999) 

afirmam que o conhecimento prático de aspectos cognitivos e emocionais é 

um dos padrões que determinam a competência profissional, não sendo, 

contudo mensuráveis. Construir competências é fundar uma base de 

habilidades que inclui funções cognitivas adquiridas e utilizadas nos 
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problemas da vida real. Tal processo, segundo o Accreditation Council For 

Graduate Medical Education, citada por Landrigan et al. (2006), deve ter 

características de continuidade, ao longo da vida profissional. 

 

Além do conhecimento científico, o profissional utiliza-se muitas vezes 

do conhecimento denominado tácito, ou seja, aquele gerado através de sua 

prática cotidiana, em seu próprio ambiente de trabalho (DEFFUNE e 

DEPRESBITERIS, 2002). 

“Você não aprende em nenhum curso como deve atuar nos 

diferentes cenários que envolvem o paciente na UTI. Às vezes 

me engano, mas na maioria, ao avaliar a coloração da pele de 

um paciente em determinado pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, sei o que vai ser necessário, se vai passar Swan-

Ganz, se vamos instituir droga vasopressora. A prática, a 

vivência, te garantem conhecer um pouco mais a assistência.” 

(E3) 

Conseqüentemente, a educação profissional deve considerar e 

valorizar o conhecimento tácito, que, por incluir a intuição, o reconhecimento 

de padrões e a elaboração de regras heurísticas (POLANYI, 1974), exige a 

formação de cenários práticos referenciados através da própria prática 

profissional. 

Silveira e Ribeiro (2005) afirmam que para a formação de um 

profissional crítico e reflexivo, a auto-avaliação mostra-se particularmente 

importante, uma vez que o desenvolvimento de hábitos mentais é fator crucial 
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para o processo de educação permanente. A este respeito, um dos 

participantes assim se expressou: 

“Sinto falta de uma educação continuada, nós não temos! Na 

maioria das vezes são treinamentos voltados para uma 

realidade que não é a da nossa UTI. Temos aulas teóricas 

maravilhosas, fantásticas, mas muitas vezes sem uma 

discussão, um estudo de caso, a relação com as nossas 

vivências. Deveríamos ter um grupo onde discutiríamos os 

pontos certos e os errados de nossa assistência.  É assim que 

se aprende.” (E6) 

Schön (1987), discute esta capacidade de estar atento ao trabalho 

desenvolvido, da importância do profissional atuar de forma crítica e se auto- 

avaliar. Outro aspecto que merece destaque é a autonomia intelectual do 

profissional, em formação constante, principalmente frente à globalização, 

que redimensiona incessantemente as competências do profissional. 

Finalmente, é importante observar que o conceito de competência 

inclui aspectos de ética, identidade, sensibilidade e igualdade, conforme 

parecer CNE/CEB nº16/99 (BRASIL, 1999), que também postula que a 

competência não se limita a conhecer, mais sim ao saber fazer, o que implica 

na capacidade de decidir, com base em julgamentos de situações. O mesmo 

afirma que os trabalhadores autônomos serão cada vez mais substituídos por 

aqueles que possam trabalhar em equipe, tomar decisões em tempo real, 

durante o processo de produção, corrigindo os problemas, prevenindo 

disfunções, buscando qualidade e adequação ao cliente. 
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 “ Acho que os sentimentos se perdem nas palavras.  

Todos deveriam ser transformados em ações, em ações que tragam resultados.”  

(Florence Nightingale) 

 

A pesquisa ora relatada voltou-se para um grupo de profissionais 

qualificados e com experiência no cuidado a pacientes críticos, construída ao 

longo de vários anos. A chegada dos enfermeiros à Terapia Intensiva ocorreu 

por vários motivos, desde o desejo pessoal a questões administrativas. A 

complexidade do trabalho no Setor transforma-o na possibilidade de impor 

punições a funcionários não adaptados em outros locais do complexo 

hospitalar. Embora pareça haver um período de adaptação, os profissionais 

declararam demonstrar aptidão, desejo e satisfação em cuidar de pacientes 

graves. A interação entre os profissionais mostrou-se, assim, como um fator 

facilitador. Aos aspectos mencionados deve-se somar a disposição em utilizar 

tecnologia de ponta e manter atualizados conhecimentos científicos que a 

Terapia Intensiva proporciona e exige.   

Na continuidade da análise dos dados, verificou-se que o processo de 

desenvolvimento dos enfermeiros intensivistas deve ter características de 

continuidade, ocorrendo no próprio local de trabalho e tomando como bases 

as situações contextualizadas no ambiente peculiar do Serviço, na 

perspectiva da interdisciplinaridade. 

Ficou evidenciado que há um perfil peculiar, tanto do ponto de vista 

pessoal como profissional, para o exercício de cuidados de enfermagem para 

pacientes críticos. O perfil desdobra-se em uma série de dimensões da 

competência, destacando-se aspectos cognitivos, de habilidades, 
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contextuais, relacionais, ético-morais e de hábitos mentais de auto-avaliação 

do desempenho cotidiano, sumariados no “saber”, “saber fazer”, “saber ser” e 

“saber conviver”. Os profissionais afirmam não ter tido, durante a graduação, 

formação adequada para cuidados intensivos. Em que pese a importância 

dos processos escolares de capacitação, destacando-se os cursos de 

Especialização, o conhecimento advindo da própria prática, no convívio com 

outros enfermeiros, foi particularmente valorizado, sobretudo no que se 

relaciona com a capacidade de refletir e ser resolutivo frente a situações não 

previsíveis do cotidiano do trabalho. 

Foi destacada, também, a capacidade de atuação resolutiva e reflexiva 

frente tanto a situações mais comuns (para as quais algoritmos ou protocolos 

podem ser desenvolvidos), como a eventos inéditos, não previsíveis, que 

constituem os reais desafios para a atuação e portanto, para a capacitação 

dos enfermeiros na UTI. Tais condições tornam possível a construção de uma 

pirâmide para o desenvolvimento de competências do enfermeiro na terapia 

intensiva (Figura 6). 
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                                                Condutas Laborais 

  

       Conhecimentos                   Destreza e Habilidades 

 

Capacidade e Atitudes         Traços de Personalidade           Motivações e Interesses 

Figura 6 : Pirâmide para o desenvolvimento de Competências do enfermeiro na UTI. 

A pirâmide fundamenta o desenvolvimento da capacidade operativa do 

enfermeiro em um ambiente estressante, repleto de tecnologia, mudanças e 

incertezas, nas motivações e nos interesses, aos quais se acrescentam 

traços da personalidade de cada indivíduo. A educação profissional ocorre 

por intermédio da construção de conhecimentos (da graduação aos cursos de 

pós graduação), e do desenvolvimento de habilidades, considerando-se a 

importância da destreza pessoal de cada profissional. Assim, emerge uma 

proposta de planejamento de um processo de educação 

continuada/permanente para enfermeiros de terapia intensiva determinado 

pelas reais necessidades colocadas pelas características dos cuidados 

intensivos (Figura 7). 
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               Educação Continuada/Permanente  

             Competências a serem desenvolvidas por enfermeiros de UTI  

            ↓                                              ↓                                                  ↓ 

 

 

           Aprendizado Esperado 

Figura 7 : Desenvolvimento da educação continuada/permanente baseada no aprendizado esperado. 

A formulação dos conteúdos deve ocorrer a partir de objetivos 

educacionais que são, por sua vez, desdobramentos do perfil esperado para 

o enfermeiro intensivista.  

Contudo, todo este processo seria certamente comprometido se não 

for implementada uma avaliação formal, explícita e continuada das 

competências desses profissionais, articulando a prática com os objetivos, 

estratégias e critérios definidos, tanto no ingresso quanto ao longo da 

atuação na Terapia Intensiva, principalmente se considerarmos o grau de 

complexidade das atividades que são desenvolvidas pelos enfermeiros em 

uma UTI. 

Para fundamentar tal avaliação, é importante a realização de uma 

revisão constante das práticas profissionais na terapia intensiva, por 

intermédio de discussões em grupos, tendo como base a problematização de 

Conteúdos 
Conceituais 

Conteúdos  
Procedimentais 

Conteúdos 
Atitudinais 
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situações vivenciadas, re-elaborando, em cada uma das dimensões da 

competência profissional apresentada, os desempenhos esperados. 

A operacionalização desse planejamento educacional, quando 

realizada por profissionais experientes e providos da formação em Educação 

em Saúde, torna possível agregar fundamentos educacionais que subsidiem 

o programa. A meta a ser atingida é o constante aprimoramento da qualidade 

dos cuidados a pacientes em situação crítica, de forma alinhada ao 

desenvolvimento tanto profissional como pessoal da equipe de enfermeiros.  

Uma última consideração diz respeito à dinâmica dos grupos focais, 

que se revelou uma estratégia extremamente eficaz e eficiente na coleta de 

dados de pesquisa, considerando-se as trocas entre os participantes, 

facilitando e enriquecendo a evocação de conceitos, experiências e 

expectativas dos mesmos. Entretanto, ao longo dos encontros, um “efeito 

colateral” do processo foi se consolidando progressivamente: os grupos 

focais têm a capacidade de fomentar o envolvimento dos profissionais na 

elaboração de processos educativos, na medida em que apresentam a 

possibilidade da “autoria” dos participantes em atividades das quais eles 

próprios serão sujeitos. Este aspecto não foi evidenciado na literatura 

levantada, constituindo-se em um desdobramento futuro da presente 

pesquisa.  
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ANEXO 3 

 

Carta Convite 

 
 
Educação Continuada / Permanente: Protagonizadora(s ) do Processo de 
Ensino e Aprendizagem em Enfermagem na Terapia Inte nsiva 

 
 
    
São Paulo, _____ de ________________ de __________. 
 
 
 
Prezado (a) Colega 
 
 
Estou realizando o programa de Mestrado Profissional na Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). O título do trabalho Educação Continuada / 
Permanente: Protagonizadora(s) do Processo de Ensino e Aprendizagem em 
Enfermagem na Terapia Intensiva. 

O trabalho tem como objetivo: Caracterizar o processo de formação 
continuada no desenvolvimento das competências profissionais do 
enfermeiro que atua em Terapia Intensiva.  
No âmbito dos objetivos específicos, situam-se: 
Caracterizar o perfil pessoal e profissional de enfermeiros intensivistas. 
Caracterizar o processo de inserção dos enfermeiros na Terapia Intensiva 
(admissão, regime de trabalho, etc). Analisar as atividades realizadas no 
Serviço de Terapia Intensiva e suas competências específicas. Identificar e 
caracterizar as atividades de educação continuada / permanente 
desenvolvidas pelos profissionais, tanto em iniciativas pessoais quanto 
institucionais. 
A pesquisa não envolve a execução de exames invasivos. Não apresenta 
riscos e desconforto mínimo relacionado com a participação em entrevistas. 
Não há benefício direto para o participante. Trata-se de estudo descritivo. 
Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum 
benefício. 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 
investigador é Renata Andréa Pietro Pereira Viana, que pode ser encontrado 
no endereço Pedro de Toledo nº1800, Telefone(s): (11)5088-8146 ou 
(11)8283-8957. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 
Rua Botucatu, 572 – 1ºandar – Cj.14, 5571 - 1062, Fax: (11) 5539- 7162 – e 
mail: cepunifesp@epm.br. 
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo.  
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 As informações obtidas serão analisadas não sendo divulgado sua 
identificação. Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os 
resultados parciais da  
pesquisa e não há compensação financeira relacionada `a sua participação. 
O pesquisador se comprometerá a utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa.  
Para a realização deste trabalho, optamos pela técnica de “Grupo Focal”. O  
Grupo Focal é uma técnica de avaliação que oferece informações 
qualitativas, não diretiva, cujo resultado visa o controle da discussão de um 
grupo de pessoas. Foi inspirado em técnicas de entrevista não direcionada e 
técnicas grupais usadas na psiquiatria; onde o mais importante é a interação 
entre os participantes. As reuniões serão gravadas e posteriormente as falas 
transcritas. 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo. 
Eu discuti com a Enfermeira Renata Andréa Pietro Pereira Viana sobre a 
minha decisão em participar neste 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 em meu serviço.  
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido para a participação no estudo.  
A primeira reunião do grupo será no dia 08 de Novembro de 2007 `as 09:00 
horas na Biblioteca do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. 
Rua: Pedro de Toledo nº1800 no 14ºandar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                    _____________________ 
Assinatura do Pesquisador                                    Assinatura do Participante 
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ANEXO 4 
 

Questionário: Trajetória Profissional – Grupo Focal 

 
 
Dados Pessoais: 
 
Nome:  
Idade: 
Sexo: 
Data Nascimento: 
Local de Nascimento:     Cidade:                                               Estado: 
Estado Civil: 
Filhos:                Sim (   )                      Não (   )                              Número de Filhos: 
___ 
Moradia :           São Paulo (  )          Grande São Paulo (  )              Região (  ) 
Moradia:            Casa (  )                  Apartamento (  )                      Outros: 
___________  
 
 
Trajetória Profissional:  
 
Ano de formação na Graduação: _______ 
Curso:  Faculdade onde cursou a Graduação: 
             Pós graduação em _______________ no ano de _____________ 
             Faculdade onde curso a Pós Graduação  
              Mestrado (  )           Doutorado (  ) 
 
 
Possui outro curso superior :      Sim (   )                      Não (   ) 
Qual é a área : ______________________________________ 
 
 
Fez o curso técnico ou de auxiliar de enfermagem antes de cursar a faculdade:  
 Sim (   )                      Não (   ) 
Quantos anos trabalhou como técnico ou auxiliar: 
______________________________ 
Quanto tempo depois de ser técnico ou auxiliar iniciou a 
faculdade:________________ 
 
 
Hoje seu regime de trabalho é: 
Diarista (  )                            Plantonista (  )                  Concursado (  ) 
Contratado (  )                       CLT(  ) 
 
 
Possui outro emprego:      Sim (   )                      Não (   ) 
É na área da saúde:           Sim (   )                      Não (   )      
Se outra área, qual: ___________________ 
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Há quanto tempo trabalha em mais de um serviço: __________anos 
 
 
Caso trabalhe ou já tenha trabalhado em dois empregos qual a maior dificuldade: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________ 
 
Já teve dois empregos:            Sim (   )                      Não (  ) 
 
 
Se outro emprego é na área da saúde:    Sim (   )         Não (   )           Setor: 
_________ 
 
 
Como você chegou a UTI: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________ 
 
 
Que habilidades o enfermeiro de UTI precisa desenvolver: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________ 
 
Sempre quis trabalhar em UTI e porque: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________ 
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