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RESUMO 

 

A Educação continuada em enfermagem busca promover melhorias nas 

ações para a qualidade da assistência. Diante desse critério o presente estudo teve 

como objetivo analisar como estão sendo desenvolvidas as atividades de educação 

continuada nas instituições hospitalares e sua relação com os índices de qualidade 

da assistência. A pesquisa foi de caráter descritivo, exploratório com abordagem 

qualitativa. Utilizou-se técnica de entrevista individual. Por meio da metodologia de 

analise do conteúdo, os resultados foram agrupados em três categorias: primeira 

categoria “Significado de educação continuada em enfermagem”; segunda categoria 

“Atividade da enfermeira de educação continuada em enfermagem” dividida nas 

subcategorias de treinamento na integração, treinamento por demanda, seleção e 

recrutamento e outros; terceira categoria “Determinantes da ação da enfermeira de 

educação continuada” descrito em duas subcategorias: modelo corporativo e serviço 

de atendimento ao cliente (SAC). O enfermeiro de educação continuada apresenta 

conceitos e processos considerados significativos de uma educação hospitalar que 

não parece ter como foco a qualidade da assistência, e sim o cumprimento de 

normas institucionais. Esta constatação deriva do próprio significado que dão à 

educação continuada, possível identificar a não convergência de entendimento 

sobre o conceito atribuído. O treinamento para a equipe de enfermagem foi 

enfatizado por todas, nos fazendo entender que o “treinar” faz parte integrante da 

atividade da Enfermeira de educação continuada. Outro processo é a diversidade de 

atividades exercidas pelo enfermeiro de educação continuada, que o impede  de 

acompanhar e avaliar como a assistência é percebida pelo paciente. Desta forma, 

algumas das enfermeiras de educação continuada entrevistadas, demonstramram 

entender do processo de qualidade para a assistência, porém, não possuem uma  

avaliação critica e técnica das reais necessidades da equipe de enfermagem para 

melhoria dessa qualidade. Os resultados deste trabalho trouxeram implicações para 

as instituições hospitalares em relação à valorização do enfermeiro de educação 

continuada. Este, é um profissional qualificado, com um conhecimento abrangente 

da instituição e que pode contribuir estrategicamente, desde que tenha suas 

atividades melhor direcionadas, para a promoção da qualidade da assistência de 

enfermagem por meio do desenvolvimento das pessoas. 



 
 

Palavras-chave: Educação Continuada em Enfermagem, Qualidade em 

Enfermagem, Assistência de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 
 

ABSTRACT 

 

Continuing education in nursing seeks to promote improvements in actions for 

the quality of care. Given this criterion the present study aims to analyze how 

activities are being developed for continuing education in hospitals and its relation to 

the indices of quality of care. The research is descriptive, exploratory character with a 

qualitative approach. It was used individual interview technique. Through content 

analysis methodology, the results were grouped into three categories: meaning of 

continuing education in nursing. The second category is related to the activity of 

continuing education in nursing nurse divided into the sub-categories of training on 

integration, on-demand training, selection and recruitment. And the third category 

other determinants of nurse action and continuing education described in two 

subcategories: business model and customer service (SAC).Nurse continuing 

education presents concepts and processes considered significant from a hospital 

that education does not seem to have focused on the quality of care, but only the 

fulfilment of institutional standards. This finding derives from the very meaning that 

give continuing education, possible to identify the non-convergence of understanding 

about the concept. The training for nursing staff was emphasized by all, making us 

understand that the training is an integral part of the nurse's continuing education 

activity. Another process is the diversity of activities carried out by nurse continuing 

education, which prevents him/her from monitoring and evaluating how the 

assistance is perceived by the patient. In this way, some of the continuing education 

nurses interviewed demonstrate understanding of the quality process for assistance; 

however, do not have a critical evaluation and technique of the real needs of the 

nursing staff for improving this quality. The results of this study have implications for 

hospital institutions in relation to the valuation of nurse continuing education. This is a 

qualified professional with a comprehensive knowledge of the institution and that can 

contribute strategically, since it has better targeted activities to promote quality 

nursing care through the development of people.     

 

Key words:  Continuing Education in Nursing, Quality Nursing, Nursing Care 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Qualidade e satisfação do cliente são termos inerentes ao sistema de saúde 

na atualidade. Para tanto, as instituições buscam alternativas de acordo com sua 

política para o alcance de metas e objetivos a fim de atender as necessidades da 

sociedade.  

A globalização e o maior acesso às informações, conhecimentos científicos, 

tecnológicos, e o processo de trabalho do ser humano, impulsionaram a sociedade a 

reivindicar melhorias em seu atendimento. 

 Na saúde, o serviço oferecido à sociedade pode ser compreendido como 

uma questão global de bens e valores. Este processo representa um grande desafio 

das organizações de saúde, que necessitam cada vez mais de investimento em 

tecnologia, gestão de processos e pessoal qualificado.1, 2  

Nesse contexto, a crescente conscientização da sociedade por um 

atendimento de qualidade determina a avaliação por parte dos recursos humanos 

das instituições acerca da importância das competências profissionais. Com isso, é 

importante o desenvolvimento de ações que obtenham resultados satisfatórios, tanto 

nos processos internos como nos externos que envolvem o ser na instituição. 

No setor da saúde, especialmente nas instituições hospitalares, a 

enfermagem representa o maior contingente de recursos humanos. Além disso, atua 

de forma direta e contínua nas vinte e quatro horas com o paciente, determinando a 

necessidade de desenvolvimento técnico e de gestão. 3   

Assim, a administração de recursos humanos, deve priorizar a gestão de 

competências profissionais, ao invés de enfatizar as tradicionais funções 

estratificadas e estanques. Observa-se que o enfoque no sujeito corresponde, não 

somente à sua qualificação profissional, mas principalmente, ao processo de 

conhecimento com vistas a fundamentar as habilidades com as quais o indivíduo irá 

exercer suas ações para produzir efetivamente os resultados esperados. 

Dessa maneira, as instituições de saúde, na gestão em enfermagem, buscam 

incorporar como estratégias do processo de trabalho a educação continuada a fim 

de melhorar o desempenho dos seus recursos humanos e a sua melhor adequação 

à qualidade da assistência.4   

O trabalho de educação continuada tem como objetivo facilitar o 

desenvolvimento do indivíduo no aspecto profissional e pessoal na instituição de 
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trabalho, melhorando, assim, a qualidade da assistência. Dessa maneira, pode-se 

enfatizar a necessidade de um planejamento do trabalho de educação continuada 

focado no alcance de metas, da promoção do significado do aprendizado e 

acompanhamento dos resultados da assistência através de avaliações constantes.5,6 

O interesse para a realização do presente estudo surgiu para maior 

compreensão do processo que envolve o trabalho em educação continuada na 

atualidade e os fatores que interferem no seu desempenho, tendo como foco a 

qualidade da assistência.   

Alguns fatores foram determinantes para esta escolha, entre eles destaco 

minha primeira experiência como enfermeira de educação continuada. O convite 

para esta atuação surgiu após a realização de uma palestra na semana de 

enfermagem em um hospital-escola do município de Guarulhos. Na época atuava 

como docente em cursos para técnico e auxiliar de enfermagem.  

A partir desse momento iniciei minha trajetória profissional, estruturando o 

serviço de educação continuada da referida instituição. Para a organização das 

ações, o serviço foi dividido em três áreas básicas: seleção, integração e 

treinamento do pessoal de enfermagem. 

Ao vivenciar essa experiência profissional, pude verificar a importância do 

trabalho do enfermeiro de educação continuada para o enfrentamento das 

dificuldades de comunicação, de gerenciamento de conflitos, de tempo e interfaces 

com outros serviços. Diante disso, percebi a necessidade de aperfeiçoar minha 

própria formação profissional para melhor compreender a dinâmica do serviço de 

educação continuada. 

Assim, realizei diversos cursos: especialização em unidade de terapia 

intensiva adulto, licenciatura em enfermagem, especialização em gerenciamento de 

enfermagem, além de participar de encontros com grupos de enfermeiros de 

educação continuada e de visitar algumas instituições hospitalares que possuíam o 

serviço de educação continuada.  

Esse investimento foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional e 

pessoal, pois considero o conhecimento um diferencial competitivo.  Por meio desse 

aprendizado obtive sustentação teórica e prática para desenvolver estratégias de 

trabalho para melhor atender às necessidades da instituição e reconhecer o 

direcionamento da gestão de enfermagem nos processos estabelecidos.  
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Posteriormente, atuando em outra instituição, como supervisora de educação 

continuada, as ações exercidas passaram a ser ainda mais complexas. Além de 

participar do processo seletivo de profissionais para a área de enfermagem, pude 

desenvolver outras atividades, tais como: fechamento de indicadores assistenciais, 

de absenteísmo, de acidente com material biológico, de turnover, realização da 

avaliação por competência da equipe de enfermagem no período de experiência, 

acompanhamento do desenvolvimento profissional na unidade de trabalho, 

supervisão e gerenciamento de campo de estágio para alunos de curso de 

graduação e técnico de enfermagem, participação em comissões, em visitas da 

equipe multiprofissional aos setores críticos e em grupos de estudos, elaboração de 

treinamentos específicos por setor e gerais para equipe de enfermagem, e, por fim a 

participação na passagem de plantão dos supervisores de área.   

Na atuação como supervisora de educação continuada e ao participar das 

múltiplas ações citadas, considero ter desenvolvido algumas competências como 

relacionamento interpessoal, criatividade, habilidade de negociação, tomada de 

decisão, conhecimento técnico, liderança, comunicação, entre outras. Essas 

competências foram utilizadas na promoção da equipe de enfermagem para uma 

assistência qualificada. Entretanto, muitas vezes, pude verificar também que os 

resultados dos indicadores assistenciais não estavam condizentes com o nível de 

qualidade pretendido, que ao contrário, encontravam-se negativos.  

Esses resultados negativos pareciam ser resultantes da perda do foco no 

cliente e no processo de promoção da sua assistência. Essa premissa é também 

referenciada por autores, como Guimarães, Martins e Rabelo, que relatam o trabalho 

da educação continuada nas instituições como tendo pouco impacto no processo 

referente à melhoria da assistência. 4  

Entre as atribuições de educação continuada para a equipe de enfermagem, 

contamos principalmente com o programa de treinamento e, para sua 

operacionalização. É necessário um cuidadoso planejamento envolvendo: o tempo 

de duração, conteúdo a ser ensinado, os métodos adotados para a sua 

aplicabilidade, avaliação dos resultados, estratégias para a integração do recém-

admitido, suas experiências de trabalho e as relações com os profissionais, aspectos 

fundamentais para compor o treinamento e estabelecer elo entre os objetivos da 

instituição e necessidade dos profissionais.5   
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 Nas instituições hospitalares, observamos uma grande rotatividade do 

pessoal de enfermagem, e o treinamento ao recém-admitido, muitas vezes, precisa 

ser apressado podendo não seguir efetivamente o processo estabelecido pelo 

serviço de educação continuada. Contribuindo com esta análise Siqueira e Kucgant 

relatam: 

 

Na atual situação financeira da maioria dos hospitais, o quadro de 
pessoal não prevê um número de profissionais excedentes para 
cobertura de ausências, impondo agilidade nas substituições, o que 
interfere no tempo e conteúdo dos programas de capacitação (...). 
(Siqueira e Kurcgant, 2005)   

 

Os autores afirmam, ainda, que: 

 

Os avanços tecnológicos e científicos aumentam a quantidade e a 
complexidade das informações a serem trabalhadas, determinando 
longo tempo destinado aos programas. A falta de planejamento 
integrado entre o serviço de educação continuada e as áreas 
utilizadas na realização do treinamento interfere na dinâmica das 

ações e nos resultados. (Siqueira e Kurcgant, 2005) 
 

Partindo dessa temática envolvendo as atividades do enfermeiro de educação 

continuada e a promoção da qualidade da assistência de enfermagem, e, 

considerando a escassez de trabalhos na área, que a presente pesquisa foi 

realizada.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

Analisar como estão sendo desenvolvidas as atividades de educação 

continuada nas instituições hospitalares e sua relação com os índices de qualidade 

da assistência. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

Conhecer o significado de educação continuada para as enfermeiras de 

educação continuada; 

Identificar e analisar as atribuições predominantes dos enfermeiros de 

educação continuada em instituições hospitalares certificadas; 

Verificar o conhecimento do enfermeiro de educação continuada a respeito 

dos processos de qualidade da sua instituição de trabalho; 

Analisar como o enfermeiro de educação continuada relaciona as atividades 

que desenvolve com a qualidade da assistência. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  Educação Continuada em Enfermagem 

 

A educação é considerada um instrumento fundamental para mudanças e 

transformações da sociedade. As transformações sociais e educacionais vêm 

apresentando uma nova direção no modo de produzir, nos diferentes meios de 

saber.7  

Diante dessa sociedade em constante transformação, a educação, deve 

contemplar novos saberes ao indivíduo para as novas práticas, ancoradas nas 

necessidades do mercado de trabalho. Desse modo, percebe-se a educação como 

um processo dinâmico e contínuo de construção do conhecimento, por meio de 

intervenções sociais, de relações humanas e profissionais, que promove 

compromisso profissional, que capacita o sujeito para a transformação da realidade.8  

Na área da saúde, essa dinâmica das relações entre o trabalho e o seu 

desenvolvimento, ou seja, entre o trabalhador e o usuário, os profissionais podem 

tanto reproduzir a forma de atendimento das necessidades de saúde e o modo como 

os serviços se organizam para atender os clientes, como criar espaços de mudanças 

que possam engendrar novas ações e intervenções.7   

Nessa perspectiva, Silva, Pereira e Benko, já em 1989 pontuavam que a 

educação promove melhorias para o desenvolvimento humano, sendo um grande 

desafio estimular no indivíduo um processo crítico, e, portanto, deve ser considerada 

como continuada.7   

  Dessa maneira, considerando o perfil atual dos consumidores, a somatória de 

conhecimentos necessários ao profissional, a atualização tecnológica para o 

adequado desenvolvimento das ações e a obtenção dos indicadores de qualidade, o  

desenvolvimento desse processo de educação nas instituições de saúde é ainda 

mais exigente. Isso nos permite compreender a necessidade de educação aos 

profissionais da saúde, especificamente para área de enfermagem, como proposta 

para o desenvolvimento dos profissionais e para melhoria da assistência ao 

paciente.7     

A educação no trabalho insere-se, ainda, num contexto tenso, em que há 

possibilidade tanto de meramente reproduzir técnicas e normas do trabalho como de 

configurar oportunidades de recomposição dos processos de trabalho, de modo que 
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os trabalhadores da saúde possam reconhecer, negociar e responder de forma mais 

pertinente às necessidades de saúde dos usuários e população, buscando 

assegurar direitos e qualidade na prestação de serviço.8    

Na enfermagem brasileira a inserção da educação nos processos de trabalho 

ocorre pelos serviços de educação continuada. Segundo Pereira (1999), o primeiro 

levantamento sobre educação continuada remonta a década de 50. Um marco 

relevante do desenvolvimento dessa área foi a criação de um grupo de enfermeiros 

interessados em educação continuada em enfermagem de diferentes instituições 

hospitalares pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) – seção São Paulo 

em 1991. 

Esse grupo foi denominado Núcleo de Interesse em Educação Continuada em 

Enfermagem (NIECEn) e realizava reuniões para troca de experiências. A partir do 

amadurecimento desse grupo e da inclusão de novos enfermeiros de outras 

instituições, foi criada a SOBRECEN - Sociedade Brasileira de Educação 

Continuada em Enfermagem, em 1997 que por meio de reuniões e eventos 

científicos, proporcionou o desenvolvimento de uma visão crítica da prática do 

serviço de educação continuada em enfermagem. 9   

  Pereira (1999) destaca, que o processo de aprendizagem em educação 

continuada é ativo e necessita do envolvimento de todos dentro de um grupo, pois 

todos são responsáveis pelos resultados.10   

  Outro marco histórico relevante para a área diz respeito às expectativas de 

uma assistência qualificada, com ênfase na capacitação e desenvolvimento do 

profissional da saúde. O Ministério da Saúde criou, em 2003, a Secretaria de Gestão 

do trabalho e da Educação na Saúde, com objetivo de mudança tanto na formação 

do profissional quanto no desenvolvimento do trabalho, com objetivo de um 

processo de educação permanente dos trabalhadores de saúde com foco na 

atenção integral a população.11    

O termo “Educação Continuada” recebe diferentes abordagens, segundo 

diferentes autores. Ricaldoni e Sena analisam a educação como um processo que 

pode ser caminho de transformação do profissional.8  

  No presente trabalho, a educação continuada será conceituada como um 

processo dinâmico estabelecido por um conjunto de experiências, posterior à 

formação inicial, que permite manter, aumentar e melhorar a competência do sujeito 

no trabalho.12,13,14 



21 
 

  Assim, ao propor um processo de educação continuada no contexto 

hospitalar, as estratégias devem contemplar a realidade de trabalho da instituição, 

favorecendo a participação das equipes interdisciplinares e intersetoriais, num 

diálogo que propicie a discussão problematizada de suas questões.8,15   

A gestão de serviço em enfermagem, ao incorporar como estratégia para a 

capacitação dos seus recursos humanos o serviço de educação continuada, 

necessita planejar suas ações de modo que o profissional possa refletir suas 

práticas de acordo com as necessidades de cuidado ao usuário.16   

  Bezerra também pontua a necessidade contínua de preparar os profissionais 

e a própria organização para as mudanças da sociedade, onde, partindo do contexto 

geral, alteram as formas de relação entre empresas e pessoas, considerando suas 

potencialidades na qualidade da assistência e que, nesse sentido, há que se 

considerar a importância da educação continuada dos profissionais.9 

Em oposição às afirmações de Bezerra, Guimarães, Martins e Rabelo indicam 

que a educação continuada tem pouco impacto na qualidade da assistência, Bezerra 

avalia a educação continuada em saúde uma das estratégias mais utilizadas por 

hospitais para a melhoria da qualidade do atendimento.Essa estratégia é 

desenvolvida por um enfermeiro, partindo do princípio que dentre as atividades do 

profissional enfermeiro ele realiza ações educativas. 9 

A atuação do enfermeiro como educador, em princípio, não deveria ser um 

problema. Bastable entende as ações educativas como inerentes ao processo de 

trabalho do enfermeiro.17 Entretanto, outros trabalhos que discutem a prática 

pedagógica do enfermeiro, indicam que esse profissional não está preparado para o 

seu trabalho como docente/educador, pois sua formação curricular pedagógica  

inicial e permanente não abrange uma formação para este tipo de trabalho. Com 

isso fragmenta o desempenho e o desenvolvimento do enfermeiro como educador 

para o planejamento, organização e implementação do processo ensino 

aprendizagem.18,19 

 As competências necessárias ao enfermeiro de educação continuada têm 

sido pouco discutidas. Bicudo, Silva e Cunha relatam a percepção dessas 

enfermeiras e pontuam as necessidades de formação humanista, pedagógica, ética, 

técno/científica específica, como fatores determinantes do enfermeiro educador.20   

Kurcgant sugere que os gestores de enfermagem devem estabelecer meios 

que assegurem o ingresso do profissional de educação continuada com ênfase nas 
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competências citadas, o que favorece o alcance para atuar no proposto pelo 

serviço.14  

Podemos considerar que para a efetividade do serviço de educação 

continuada, se faz necessário um planejamento desde o recrutamento do 

profissional para o cargo, até a continuidade do seu desenvolvimento em sua 

trajetória de trabalho.  

Um programa de educação voltado aos profissionais de enfermagem, requer 

um planejamento dinâmico, participativo, interdisciplinar com objetivos definidos, 

buscando atender diretamente às necessidades da organização, do paciente e dos 

profissionais.21    

 

3.2  Educação Continuada e a Qualidade da Assistência 

 

A qualidade dos serviços tem sido um tema muito abordado nos últimos anos. 

Qualidade é a propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas que as 

distinguem das outras.22 De acordo com Michaelis, qualidade é “dom, virtude, grau 

de perfeição, de precisão, de conformidade a certo padrão”.23   

Marques e Mirshawka24 conceituam, ainda, qualidade como: “Aspirações de 

contínuo aperfeiçoamento, de realização humana no trabalho, por parte daquele que 

o faz, sob a ótica de seus inter-relacionamentos.”   

No contexto industrial, a qualidade surgiu com o aparecimento da produção 

em massa, traduzindo-se na introdução de técnicas de amostragem e de outros 

procedimentos de base estatística. Em termos organizacionais, a qualidade surgiu 

com o aparecimento do setor de controle da qualidade. Esse controle evidenciou-se 

no processo de qualidade, alcançado pela evolução na indústria Japonesa pós- 

guerra.23,25  

Na área empresarial, Cortada e Quintella, relatam as várias definições de 

qualidade, como capacidade de atender, aderência perfeita e conformidade, mas 

reforçam que qualidade é definida por meio da satisfação do cliente.26   

Serapioni, no cenário de ciências sociais, no que tange a avaliação da 

qualidade em saúde, também descreve que a busca por oferecer bens e serviços de 

qualidade pelas organizações aparece com o propósito de estarem engajadas em 

um processo competitivo.27    
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Particularmente nas instituições hospitalares, a preocupação com a qualidade 

na assistência prestada aos clientes bem como sua satisfação tem sido um grande 

desafio. As instituições buscam acompanhar a evolução do mundo globalizado e 

procuram adequar e direcionar seus serviços para um processo competitivo de 

qualidade. No entanto, Silva afirma que as ações institucionais ao invés de serem 

direcionadas unicamente para o ambiente externo, dentro de uma visão competitiva, 

deveriam, primeiramente, dirigir suas ações de acordo com a realidade própria de 

cada instituição e em sua atualidade e contexto.28   

  A avaliação da qualidade na saúde vem sofrendo alterações no decorrer dos 

anos. Por muito tempo essa avaliação foi realizada com base em índices de 

mortalidade, morbidade e tempo de internação. Mas, atualmente, os indicadores 

evoluíram em quantidade, abrangência e complexidade, destacando-se a aferição 

da qualidade por meio dos resultados na mudança do estado de saúde do 

paciente.29  

Na realidade brasileira, a avaliação da qualidade, teve grande impulso com o 

estabelecimento do Código do Consumidor, definido pela lei nº 8.078 de setembro 

de 1990, que orienta os usuários sobre a escolha de serviços de qualidade e que 

ofereçam sistema de controle e segurança.30 Dessa maneira coube a cada 

instituição adequar seu processo de trabalho de forma a garantir sua permanência 

no mercado.  

O atual cenário da qualidade na assistência nos serviços hospitalares 

apresenta deficiências na utilização do planejamento estratégico e no sistema de 

gestão fundamentado em melhoria de processos, demonstrando carência de 

indicadores voltados para a satisfação do cliente.31    

  Embora esse cliente seja o protagonista da existência do serviço de saúde 

são poucos os estudos que retratam a visão do cliente referente à avaliação que 

fazem da assistência recebida. Um desses estudos é o de Cadah, cujos resultados 

mostram que os clientes avaliam a satisfação da assistência de acordo com alguns 

critérios que, em conjunto, são atribuídos à estrutura da instituição, relacionamento e 

assistência técnica.32   

Na assistência a esse indivíduo hospitalizado, deve ser levada em 

consideração a maneira mais adequada de adaptação dele à nova realidade, pois 

esses são clientes que estão cada vez mais conscientes, mais informados e mais 

críticos. Buscam e querem entender e participar do seu processo de saúde-doença. 
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Identificar e atender as necessidades do cliente na assistência pode ser o 

grande desafio da enfermagem. Nos anos 90, essa ideia já era reforçada na 

realidade norte-americana que monitorava a qualidade da assistência através de 

acreditação hospitalar. Contudo, Lin ressaltou que satisfação tem várias abordagens 

conceituais, e que defini-la é complexo e subjetivo. Portanto deve ser obtida através 

da perspectiva do cliente.33   

O estabelecimento de meios institucionalizados para ouvir o cliente e 

perceber suas necessidades e expectativas passa a ser uma prioridade estratégica. 

Algumas instituições buscam ouvir o paciente por meio de alguns serviços 

estabelecidos, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou Ouvidoria. 

Esses serviços desempenham um papel importante, uma vez que permitem à 

instituição identificar a opinião do cliente referente ao serviço recebido.34, 35  

 A satisfação do cliente está relacionada à percepção subjetiva que ele tem 

sobre o cuidado recebido. Weiss 36, após uma extensa revisão sobre o tema na área 

de cuidados médicos primários, pontua quatro grupos principais de determinantes da 

satisfação: 

 

Característica dos pacientes: incluindo a sócio demográfica sobre a 
consulta médica e o estado atual de saúde do indivíduo; 
Características dos profissionais que prestam atendimento: incluindo 
traços de personalidade, qualidade técnica e a habilidade do cuidado 
prestado; Aspecto da relação médico/paciente: incluindo o estilo de 
comunicação entre os dois, bem como o resultado do encontro; 
Fatores estruturais e ambientais: incluindo o acesso, a forma de 
pagamento, o tempo de tratamento e marcação de consultas, entre, 
outros. (Weiss, 1998)  

 

Podemos dizer que para atender a satisfação do cliente, temos que organizar 

todo contexto que relacione o recebimento, acompanhamento, permanência do 

mesmo no período de hospitalização estabelecendo foco em promover um serviço 

de qualidade, como apresentado no modelo genérico proposto por Groonroos.28 

Partindo desse pressuposto, espera–se que  o serviço oferecido ao cliente possa ser 

difundido pelo marketing pessoal e pelo “boca-boca” do mesmo.  

Dessa maneira é imperativa a consideração e criação de meios para avaliar a 

satisfação do cliente nas instituições hospitalares. Silva (1994) descreveu que 

colocar o paciente como foco principal, e torná-lo co-participante de todo processo 
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da assistência e possibilita que o mesmo relate sobre suas necessidades, 

expectativas e que seja incentivado a avaliar o serviço recebido.37  

Identificar as necessidades do paciente em relação à assistência oferecida 

pode ser um dos caminhos para promover métodos que possibilitem a melhoria da 

qualidade focada na gestão estratégica de cada instituição. A gestão estratégica 

considera fundamental buscar as variáveis técnicas, processos econômicos, meios 

de informações sociais, psicológicas e políticas que formam um sistema de 

caracterização da política e cultura das empresas. Tem também, como seu interesse 

básico, o impacto estratégico da qualidade nos consumidores e no mercado, com 

vistas à sobrevivência das empresas, levando-se em consideração a sociedade 

competitiva atual.23  

  Na área hospitalar, o enfermeiro desenvolve habilidades como gestor, 

educador, controlador e executor dos serviços de enfermagem. Dessa forma, 

participa no processo da gestão de qualidade.38   

 No século XIX a enfermeira Florence Nightingale prestava assistência de 

enfermagem aos soldados da Guerra da Criméia com foco na qualidade da 

assistência.39 Em 1924, com a formação do Colégio Americano de cirurgiões foi 

estabelecido um conjunto de práticas médicas e de enfermagem para garantir a 

qualidade da assistência. A partir desse grupo, em 1951 foi criada a comissão 

conjunta de acreditação dos hospitais. E, logo depois, em 1952, oficialmente foi 

estabelecido o programa de acreditação denominado Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations, empresa de natureza privada que tem 

seus objetivos centrados na aprovação de leis na área da saúde que garantam 

padrões de qualidade na assistência, à monitoria.40   

Joint Commission Internacional (JCI), estabelecido mais tarde para  oferecer 

suporte de acessoria às instituições da saúde,  define qualidade como o alcance dos 

resultados esperados através do serviço recebido por um profissional que demonstre 

seu nível de conhecimentos atuais.41   

Em 1998, no Brasil, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) lançou  o 

Manual Brasileiro de Acreditação das organizações prestadoras de Serviço de 

Saúde. Esse modelo de acreditação determina o padrão de qualidade nas 

organizações prestadoras de serviço de saúde: hospitais, clínicas, laboratórios, 

serviços hemoterápicos, entre outros.42   
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 Vieira e Krcgant apresentam uma das estratégias utilizadas pelas instituições 

de saúde para promover qualidade em seus serviços que envolvem o enfermeiro de 

educação continuada, para auxiliar no desenvolvimento de competências. Isso 

permite a melhoria do processo pessoal e profissional da equipe de enfermagem 

com elementos construtivos de indicadores para a qualidade da assistência.43   
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4. APRESENTANDO O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Trata se de uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualitativa, 

favorecendo o processo de descobrimento, por meio de análise, síntese de ideias e 

conceitos a partir do envolvimento de aspectos, emocionais e contextuais.44  

Por meio dessa abordagem procura-se entender o pesquisado em seu 

ambiente natural, pois possibilita um contato direto, verbal e não verbal com o 

mesmo.45 

O contato entre o sujeito e o objeto da pesquisa fornece uma imagem que 

passa pela consciência cognitiva do profissional. Esse contato fornece informação 

adequada e confiável sobre a problemática investigada.46   

 

4.2 Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram enfermeiros de educação continuada que 

se encontravam uma vez por mês em grupo com o objetivo de trocar experiências 

relacionadas à prática de educação continuada em enfermagem.  Esse grupo inicial 

era composto por vinte enfermeiros. Inicialmente, foi realizado contato com os vinte 

enfermeiros por e-mail. Desse primeiro contato para participar do estudo, obtivemos 

resposta de 10 enfermeiros. 

Foi estabelecido, como critério de inclusão, que esses enfermeiros 

trabalhassem em instituições hospitalares da grande São Paulo, que possuíssem 

algum tipo de processo de certificação de qualidade e que atuassem no serviço de 

educação continuada por, no mínimo um ano de experiência na área. Essa 

exigência é justificada por entender que esse período é considerado razoável de 

experiência na área para desenvolver um processo de reflexão mais claro a respeito 

de sua prática.  

Respeitando esses critérios de inclusão, fizeram parte do estudo sete 

enfermeiros de educação continuada, porque uma das entrevistadas trabalhava em 

instituição sem nenhum tipo de certificação, outra por não possuir um ano completo 

de experiência na atividade de educação continuada e a terceira não conseguiu 

conciliar a agenda no tempo previsto para a coleta de dados.   
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4.3 Procedimento de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados somente foi iniciada após a aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos (ANEXO A e B).  

Primeiramente, a técnica escolhida para a realização da coleta dos dados foi 

a técnica de grupo focal. Entretanto, o grupo deixou de realizar encontros periódicos 

e os participantes da pesquisa tiveram dificuldades em disponibilizar data, horário e 

local que pudesse ser compartilhado por todos para a operacionalização do grupo.  

Diante disso, optamos por entrevistas individuais. 

  Para a realização da entrevista individual, foram adotados os critérios 

descritos por Flick e Minayo, que falam sobre a escolha do local para a realização da 

pesquisa com ambiente tranquilo, seguro, privacidade, confortável, fácil acesso e 

com disponibilidade de recursos para o desenvolvimento da técnica. 46,47 

Dessa maneira, a pesquisa foi desenvolvida em data, local e horário escolhido 

pelo enfermeiro de educação continuada. A maioria dos participantes escolheu seu 

local de trabalho como espaço para a realização da entrevista. Apenas uma das 

enfermeiras preferiu realizar a entrevista em sua residência. 

  Para realização da entrevista foram seguidos todos os preceitos da 

Resolução 196/96 (atual 466/2012) do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). Foram dadas informações dos objetivos e finalidades do estudo, da 

garantia do anonimato, sigilo e confidencialidade dos dados, da existência de riscos 

mínimos para os participantes, dos benefícios esperados, da liberdade de participar 

ou não, bem como da possibilidade de recusar-se a participar a qualquer momento, 

do não pagamento pela participação e da concordância da divulgação dos 

resultados da pesquisa em eventos científicos e a publicação em revistas científicas. 

Aos que concordaram com a participação, foi solicitada a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A). 

Foi adotada a técnica de entrevista semi-estruturada por combinar perguntas 

abertas direcionadas por um guia de temas e gravadas em aparelho de áudio, na 

qual o participante tem a liberdade de discorrer sobre o assunto proposto. O guia de 

temas (APÊNDICE B) foi utilizado nas entrevistas individuais com os sujeitos da 

pesquisa.  

Antes da entrevista propriamente dita, foi solicitado às entrevistadas que 

realizassem um desenho de forma a expressar o significado que atribuíam à 
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educação continuada. O objetivo foi criar um momento de descontração entre 

entrevistada e entrevistadora e realizar uma breve apreensão simbólica da temática 

em foco. 

Essa atividade apóia-se em Flick no cuja proposta para a pesquisa qualitativa, 

destaca que o pesquisador e seu entrevistado possuam conhecimento da temática 

pesquisada, pois esse processo é o que dará sustentabilidade para o entrevistador 

realizar a coleta de dados. O autor reforça ainda, que as entrevistas devem ser 

conduzidas com base em um guia de entrevistas, onde o entrevistador deve decidir 

“quando introduzir seu interesse centrado no problema na forma de questões 

direcionadas”.45  

Foi utilizada a orientação metodológica preparatória de Macedo e Carrasco na 

qual o gravador deve estar preparado e as cadeiras ou poltronas devem estar a uma 

distância adequada para a entrevista. O início deve conter uma questão sobre a 

própria entrevista, de modo a recolocar o entrevistado no foco do trabalho e o 

estimular de forma concreta para a tarefa.48  

A coleta de dados teve início no dia três de dezembro de dois mil e doze e foi 

finalizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e treze. A duração da coleta se deu 

conforme as disponibilidades das entrevistadas. Por motivo festivo, no mês de 

dezembro duas das entrevistadas cancelou a agenda, onde foi realizada apenas 

uma entrevista.  No mês de janeiro outra participante desmarcou por motivo de 

férias. As entrevistas canceladas foram agendadas novamente e as coletas 

iniciaram a partir do mês de fevereiro. 

 

4.4 Análise dos Dados 

 

A pesquisa qualitativa requer do pesquisador um preparo técnico com 

imparcialidade na leitura, visando entender o que o outro valoriza e não o que o 

pesquisador gostaria de encontrar.46,47  

Com base nos objetivos da pesquisa, o referencial teórico utilizado para 

análise de dados foi á análise de conteúdo preconizado por Bardin, que contempla 

três pólos cronológicos: [...] “a Pré-Análise; a Exploração do Material; o Tratamento 

dos Resultados, a inferência e a interpretação”.49  
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Na Pré-Análise, conforme preconizado pela autora foi realizado uma leitura 

geral, dita “flutuante”, onde foi estabelecido o primeiro contato geral com os dados a 

serem analisados, sistematizando as idéias iniciais.49 

Em seguida, foi feita a exploração do material, fase que requereu uma longa 

dedicação por parte pesquisador, na qual os dados foram codificados. A partir da 

leitura realizada, trechos foram destacados com o objetivo de apreender significados 

e sentidos expressos pelos desenhos e palavras.46,49 

Os códigos foram agrupados por temas e itens de significação, o que 

possibilitou o surgimento das primeiras categorias a partir do conteúdo das 

entrevistas, agregando e qualificando seus significados, facilitando sua interpretação 

em busca de impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas. 

A categorização refere-se à classificação de grupo de unidade de registro com 

títulos genéricos e elementos em comum para posterior inferência. A inferência é a 

finalidade da análise de conteúdo (deduzir por meio de raciocínio).49 

Os resultados deste estudo foram agrupados em três categorias: Significado 

de educação continuada em enfermagem, atividade da enfermeira de educação 

continuada em enfermagem e determinantes da ação da enfermeira de educação 

continuada. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização das enfermeiras participantes da pesquisa 

 

Todos os participantes da pesquisa da educação continuada eram do sexo 

feminino. No que diz respeito ao tempo de atuação como enfermeira de educação 

continuada, foi constatado que o grupo contava com o seguinte tempo de atuação: 

uma com o tempo de atuação de cinco anos, outra com tempo de atuação de quatro 

anos, duas com tempo de atuação de três anos, duas com tempo de atuação de 

dois anos e uma com tempo de atuação de um ano e sete meses. Portanto tinham, 

em média, três anos de atuação em serviço de educação continuada em 

enfermagem (APÊNDICE C). 

Em relação à especialização na área de educação continuada apenas uma 

participante tinha especialização nessa área, uma estava cursando e cinco tinham 

especialização em outras áreas assistenciais. Em relação à certificação das 

instituições de trabalho, três das entrevistadas trabalhavam em instituições com 

certificação internacional e quatro em instituições com certificação nacional. 

 

5.2 Apresentação e análise das categorias 

 

As categorias que emergiram a partir da análise das entrevistas realizadas 

foram três categorias centrais e seis subcategorias que compõem a temática da 

discussão deste trabalho descrito a seguir:  

1ª) Significado de educação continuada em enfermagem. 

2ª) Atividade da enfermeira de educação continuada em enfermagem, dividida 

nas subcategorias Treinamento na integração, Treinamento por demanda, 

Recrutamento e seleção e Outras atividades.  

3ª) Determinantes da ação da enfermeira de educação continuada descrito em 

duas subcategorias: Modelo Corporativo e Serviço de Atendimento ao Cliente 

(SAC). 
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5.3 Categoria 1 - Significado da educação continuada em enfermagem 

 

Esta categoria evidencia o significado de educação continuada em 

enfermagem, adquirido pela experiência de cada sujeito da pesquisa durante seu 

processo de atuação como enfermeira nessa área. Esse aspecto nos permite 

conhecer a essência e a valorização das atividades desenvolvidas na visão das 

enfermeiras participantes da pesquisa, representadas por desenho e, 

posteriormente, relatados na entrevista. 

Na realização dos desenhos, algumas entrevistadas indagavam que não 

sabiam desenhar: 

  

Jasmim: “Olha! Eu não sou boa de desenho, mas eu vou tentar fazer algo”  

 

Violeta: “Nossa! Que difícil”  

 

Begônia: “Eu não sei desenhar!”  

 

Margarida: “Eu sou péssima pra desenhar, já tenho o desenho que eu quero na 

minha mente, mas eu não sei desenhar”. 

 
Contribuindo com as falas das entrevistadas, Cox afirma:  
 

Se pedirmos a adultos comuns que façam  um  desenho, 
verificaremos que a maioria se mostrará esquiva, alegando não ser 
boa em desenho. Com freqüência, ficarão meio embaraçados, talvez 
cheios de desculpas e, quase certamente, não levarão a sério suas 
próprias tentativas. Embora não se possa esperar que seus 
desenhos se equiparem aos dos grandes artistas, poderíamos 
esperar, pelo menos, certo grau de competência e habilidade. 
Contudo, é evidente que a maioria dos adultos percebe que lhe falta 
habilidade para desenhar. É claro que, na maior parte dos casos, não 
consideram essa deficiência uma grande desvantagem e raramente 
mostram alguma preocupação com seu fraco desempenho; afinal, 
podem viver muito bem sem saber desenhar. Por outro lado, se não 
soubessem ler, escrever ou fazer contas, a vida seria muito mais 
problemática. Com certeza, não admitiriam essas deficiências tão 
facilmente e talvez fizessem um esforço considerável para ocultá-las; 
talvez até procurassem auxílio para corrigi - lá, mas de maneira 
discreta. (Cox, ano) 
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Os desenhos foram de suma importância para a sedimentação da categoria, 

pois permitiram a expressão através da percepção interior de cada participante 

sobre o significado de educação continuada. Melsohn e Jardim, pontuam que o 

desenho pode ser avaliado como um processo criativo, uma vez que o sujeito  não 

tem o habito de praticar desenho livre. Isso o deixa constrangido. Os autores 

reforçam, ainda, “que não basta dizer não tenho talento, pois desenhar é entendido 

como uma atividade criativa e fomenta a curiosidade”.50     

Os significados descritos pelas enfermeiras a partir da observação do seu 

desenho foram: ponte, ciclo, aula, troca, fortalecimento e capacitação, conforme 

pode ser verificado a seguir: 

 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA COMO UMA PONTE 

 

 

 

Figura 1 - Desenho produzido por Jasmin. 

 

 

Jasmin: “[...] imagine uma ponte quebrada, quem é que vai estar ali no meio dessa 

construção? Educação continuada! Eu vejo dessa maneira”. 
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Figura 2 - Desenho produzido por Rosa. 

 

 

Rosa: “[...] é de fato agente assessora, seja é (...) orientando questões simples como 

protocolo, eu enxergo muito como essa ponte, absorve todo mundo que chega pra 

receber material novo treina, nós somos uma ponte... mudou protocolo treina, é uma 

ponte”.  
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EDUCAÇÃO CONTINUADA COMO CICLO 

 

 

 

Figura 3 - Desenho produzido por Violeta. 

 

 

Violeta: “Então, eu vejo a educação primeiro como um ciclo onde agente tem uma 

necessidade, uma avaliação dessa necessidade e uma intervenção uma ação, seja 

ela baseada em treinamento, orientação.”   
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EDUCAÇÃO CONTINUADA COMO AULA 

 

 

 

Figura 4 - Desenho produzido por Margarida. 

 

 

Margarida: “[...] um quadro negro, uma sala de aula incluindo vários colaboradores 

aqui sentados, (...) vou projetar uma aula, (...) simular as técnicas que eu vou 

explanar em treinamento”. 
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EDUCAÇÃO CONTINUADA COMO TROCA 

 

 

 

Figura 5 - Desenho produzido por Begônia. 

 

 

Begônia: “pra ser educação continuada você precisa de estudo, buscar aprendizado 

também, você não é sabedora de tudo, você tem que se atualizar você tem que 

estudar, que isso você consiga disseminar para sua equipe, você precisa passar pra 

eles, eu vejo educação como educadora e troca de experiência, você não só passa 

seu estudo e seu aprendizado, mas você troca e ganha com isso também”. 
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EDUCAÇÃO COMO FORTALECIMENTO 

 

 

 

Figura 6 - Desenho produzido por Azaléia. 

 

 

Azaléia: “[...] sempre tem que mostrar o caminho, a gente sabe que sempre que 

fortalece o tronco que é a base na educação continuada... Hoje eu vejo a educação 

continuada sempre fortalecendo esse tronco, que eu falo sempre que a educação, 

eu quero sempre ver frutos né, frutos bons, maduros pra que isso possa 

proporcionar né, melhor assistência”.  
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EDUCAÇÃO COMO CAPACITAÇÃO 

 

 

 

Figura 7 - Desenho produzido por Orquídea 

 

 

Orquídea: “Educação continuada pra mim é a forma de capacitar a equipe pra 

necessidades de aprimorar as competências profissionais”.  

 

 

Os desenhos e suas interpretações permitem o entendimento de 

representação da educação continuada com forte característica adaptativa do 

colaborador às necessidades institucionais, demonstrando que na atualidade a 

educação continuada resume-se em um caráter preparatório do profissional. 51 

Sobre isso Silva, Conceição e Leite, destacam que a educação continuada 

em enfermagem representa um instrumento de transformação no processo de 

trabalho aos profissionais.51   

Na visão de Silva e Seiffert apontam que a educação continuada pode ser 

compreendida, também como um processo de desenvolvimento profissional e 

pessoal, onde este, estabelecerá  ações que vise sua compreensão da real 

necessidade do cliente, demonstrando assim seu aprendizado.52   

Essa idéia é compartilhada com a proposta da OPAS (Organização Pan-

Americana da Saúde), que considera a “educação continuada” um "processo 
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permanente que se inicia após a formação básica e está destinado a atualizar e 

melhorar a capacidade de uma pessoa ou grupo, frente às evoluções técnico-

científicas e às necessidades sociais".53  

 As entrevistadas pontuaram, com símbolos e palavras diferentes, que a 

educação continuada está inserida em um processo que objetiva o aprimoramento 

da competência profissional. Colaborando com essa analise Silva e Seiffert, afirmam 

que a educação continuada em enfermagem promove ações educativas com foco no 

desenvolvimento de competências ao profissional para o seu desenvolvimento no 

trabalho.54   

 Entretanto, essa visão mais tecnicista da Educação Continuada, de certa 

forma, distancia-se da indicação de Pereira10  que descreve: 

 

Uma proposta de Educação Continuada pressupõe, mais do que a 
simples elaboração de programas isolados, a determinação de um 
eixo norteador de desenvolvimento de pessoal, com ações 
sistematizadas e, portanto, com objetivos determinados, que venham 
atender diretamente às necessidades organizacionais e também às 
necessidades individuais do trabalhador.(Pereira, 1999) 

 

No que tange a construção de competências da equipe de enfermagem, 

Montanha e Peduzzi55 compartilham a idéia de que a educação continuada em 

enfermagem favorece a melhoria da assistência ao cliente, onde: 

 

[...] a ação educativa de trabalhadores deve refletir melhora da 
qualidade na tríade usuário-trabalhador-serviço, visto que a 
capacitação do trabalhador está relacionada à melhora da 
assistência do usuário que, por sua vez, pode refletir na qualidade 
dos serviços prestados à população. (Montana e Peduzi, 2010)  

 

Essa visão, mais integrativa e emancipatória da educação continuada, pode 

se aproximar da orientação de Paulo Freire a respeito do processo de ensino e 

aprendizagem, onde “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou sua construção”.56  

Para essa atualização e capacitação dos recursos humanos de enfermagem, 

as instituições investem cada vez mais no processo de capacitação de seus 

funcionários, para o alcance do propósito a educação continuada põem-se 

presente.57 
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5.4 Categoria 2 – Atividade da enfermeira de educação continuada em 

enfermagem 

 

 A categoria Atividade da Enfermeira de Educação Continuada em 

Enfermagem evidencia como as participantes do estudo percebem e como realizam 

o trabalho. Essas atividades foram agrupadas em quatro subcategorias:  

I - Treinamento de Integração 

II - Treinamento por Demanda 

III - Recrutamento e seleção  

IV - Outras Atividades. 

 

 Dentre as atribuições do serviço de educação continuada em enfermagem, o 

treinamento foi citado por todas as enfermeiras entrevistadas, demonstrando ser a 

principal atividade realizada por elas para desenvolver o profissional de 

enfermagem, tanto ao recém-admitido quanto aquele que já atua na instituição como 

forma de atualização.   

 

5.4.1 Sub-categoria I: Treinamento de integração 

  

 Nesta subcategoria as enfermeiras discutem os aspectos essenciais do 

conteúdo do treinamento direcionando ao colaborador recém-admitido. São 

destacados temas relacionados à segurança do paciente, protocolos de técnicas, 

além de abordagem prática. 

 

Jasmim: “[...] o treinamento dos contratados, (...) fica com a gente um mês todo 

baseado na segurança do paciente”.  

 

Margarida:  “A gente faz treinamento admissional voltado pra oncologia onde tem o 

bloco teórico,(...) eles vão pra prática na unidade de internação da clínica médica 

cirúrgica junto com o enfermeiro de educação continuada. Agente fica em média dez 

dias na prática”.  

 

Rosa: “Realizamos treinamentos aos novos colaboradores (...)”.  
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Violeta: “é... relacionada à integração na parte assistencial de enfermagem, 

treinamento desde a etapa (...) elaboração de pré e pós teste depois avaliação de 

eficácia com noventa dias”. 

 

Azaléia: “[...] e também a parte de treinamento admissional”.  

 

Orquídea: “Através dos treinamentos para o funcionário novo, integração, a gente 

prepara o funcionário para atender as necessidades da instituição e assim prestar 

uma assistência com segurança ao doente”.  

 

   O treinamento serve para padronização dos processos, para oferecer 

segurança na realização dos procedimentos e visa a redução de custos.58 

A importância da capacitação do profissinal recém-admitido também é 

pontuada por Pereira, que considera  “o treinamento  o momento em que a 

enfermeira tem que passar uma série de informações programadas e consideradas 

relavantes para o início das atividades do funcionário na instituição”.10 

  Esse aspecto é reforçado pelo fato do pessoal de enfermagem, na maioria 

das vezes, realizar suas atividades assistenciais diretamente ao paciente.  Desta 

forma é um grupo de evidência, no qual é importante a capacitação contínua, por 

meio de um processo de treinamento oferecido pelo serviço de educação 

continuada.7 

O treinamento admissional também é referido por Bussh, em pesquisa 

realizada na área de terapia intensiva como base fundamental para o desempenho 

do profissional dentro da instituição de trabalho. Podemos apreender que as 

enfermeiras entrevistadas realizam o treinamento ao recém-admitido para que este 

possa ganhar subsídio para o auxilio do seu desempenho profissional.59    

 

5.4.2 Sub-categoria II: Treinamento por demanda 

 

Esta sub-categoria evidencia  outra  atividade da educação continuada que é 

o treinamento por demanda. Essa modalidade de treinamento é percebida por elas 

como um processo  direcionado ao colaborador  que já faz parte da instituição. 

Muitas muitas vezes elaborado por uma equipe específica, multiprofissional com 

foco pré determinado. Os programas de treinamento são originados, em sua maioria, 
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a partir do fechamento de indicadores que sinalizam a necessidade de se reverter 

um apontamento não esperado. 

 

Jasmim: “Tem fechamento de indicadores, como está  determinada unidade (...) 

Quais os eventos que ocorreram? Quais os planos de ação que a gente vai ter que 

entrar? Implantar de tal maneira que o evento não ocorra de novo, más o foco 

principal é o treinamento da equipe pela educação”.  

 

Violeta: “Trabalho com os indicadores da educação continuada, (...) Reuniões com a 

chefia, quais são as necessidades de treinamento que agente tem na instituição, (...) 

O objetivo de cada treinamento” .  

 

Begônia: “Indicadores de eventos adversos é..., eu colho dentro dos setores, os 

enfermeiros notificam, (...) E em cima deles eu monto treinamento, então além do 

calendário, cronograma anual cada mês eu preciso treinar um tema eu vou analisar 

esses indicadores de eventos adversos que ocorreram nos setores e treiná-los em 

cima disso”. 

 

Azaléia: “Os treinamentos são realizados conforme a necessidade, conforme o 

levantamento dos indicadores, (...) Através dos indicadores que é preenchido pela 

enfermeira da unidade, então agente age de uma forma corretiva”.  

 

Rosa: “(...) e aos funcionários, quando chega material novo a gente treina e 

mudança no protocolo a gente treina”.  

 

O treinamento visa melhorar o conhecimento do profissional de enfermagem 

para que esse possa oferecer um assistência qualificada, com diminuição de riscos 

e promoção da segurança aos pacientes. Podemos analisar  essa preocupação nas 

falas a seguir: 

 

Jasmim: “(...) nosso treinamento não é só baseado, aliás é baseado na segurança 

do paciente ... pra que a gente consiga melhorar o empenho dessa equipe e trazer 

mais segurança”.  
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Begônia: “Existem os treinamentos voltados para a segurança do paciente que 

também é estratégico né, agente tem responsabolidades, agente tem algumas 

metas institucionais”.  

 

Contribuindo com as falas das entrevistadas, Nishio e Baptista, a partir de 

uma experiência de educação continuada em um grupo de hospitais afiliados, 

afirmam utilizar o  treinamento prioritariamente como estratégia para melhorar a 

assistência de enfermagem com foco na segurança do paciente.5 

Verifica-se nas falas das enfermeiras uma preocupação utilitarista, com o 

atendimento às demandas institucionais. A participação da equipe, objeto de 

treinamento, não é mencionada. Apesar de autores, como Correia e Souza, 

apontarem a importância de se propiciar estratégias para que a equipe possa 

participar, envolver-se e desenvolver habilidades para estabelecer melhorias na 

assistência.60   

Essa ideia é reforçada por Salum e Prado, na qual relatam que as estratégias 

de educação continuada são um grande desafio para melhoria da assistência pelos 

profissionais de enfermagem.61  

 Para tanto, o profissional de educação continuada pode oferecer treinamento 

focando na realidade da instituição e necessidade do profissional.  Podendo utilizar 

recursos como: treinamento específico, treinamento em grupo, educação a distância, 

teleconferência, videoconferência e recursos de multimídia.58 

É reforçado, ainda, a importância da avaliação e o retorno ao profissional 

sobre seu desempenho depois do treinamento.58 

 

5.4.3 Sub-categoria III: Recrutamento e Seleção 

 

Nessa subcategoria foi ou ficou evidenciado a responsabilidade da educação 

continuada na realização de processo de recrutamento e seleção. Essa atividade 

constitui-se desde a elaboração de provas até a aplicação e correção das mesmas, 

bem como a realização das entrevistas. Em algumas situações essa 

responsabilidade parece ser unicamente do serviço de educação continuada. Em 

outras, parece haver interface com serviço de recursos humanos das instituições. 
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Begônia: “... existe um pedaço que é a parte de contratação né? Toda  a análise de 

processo seletivo... então desde a elaboração das provas, correção das provas, 

depois é ... entrevista técnica por competência, pra que a gente  possa escolher 

esse colaborador”.  

 

Azaléia: “Hoje eu tenho a responsabilidade de dois grandes pilares, é ... como eu 

posso dizer... então, hoje é voltado para a área de seleção dos profissionais, então, 

toda a parte de recrutamento e seleção é de minha responsabilidade”.  

 

Jasmim: “[...] é temos a parte de contratação, de recrutamento e seleção”.  

 

Margarida: “É... responsavél pela seleção de todo o corpo de enfermagem. Na 

seleção inclui elaboração das provas teóricas, ah! ... a aplicação da prova e feita 

pelo RH, mas a correção é feita pela educação continuada e aí agente faz a 

entrevista individual e na entrevista individual,e provas práticas”.  

 

Orquidea: “Participo de todo o processo seletivo para enfermagem, com elaboração 

das provas, aplicação das provas, correção, entrevista para analisar as 

competências, e participo da dinâmica do RH, para os cargos de supervisão a 

diretoria técnica realiza as entrevista mas as provas eu que aplico”.  

 

Identificar e escolher as pessoas que demonstram ter conhecimento, 

habilidade e motivação para o cargo que irão ocupar, são consideradas um processo 

dinâmico e complexo de realizar, mesmo por autores clássicos da administração de 

pessoas, como Chiavenato descreve.62     

Na área da enfermagem, esse processo é uma exigência vital para atender às 

necessidades de ter pessoal qualificado, considerando a rotatividade, a expansão e 

especificidades das áreas.  

Peres e Kurcgant63, já mencionavam que os recursos para absorver um 

profissional da aréa de enfermagem com foco em suas competências, não era um 

processo fácil e, sim, muito desgastante devido à política de recursos humanos e o 

que se oferece ao profissional a ser contratado.  
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Embora seja uma atividade de grande importância e demanda, constatamos, 

conforme também indicado por Holanda e Cunha, a escassez de publicações nesse 

tema, especialmente nos últimos anos. 64 

Entretanto, observa-se na prática, conforme referenciado pelas enfermeiras 

participantes da pesquisa, que o processo de recrutamento e seleção em algumas 

instituições é realizado de forma compartilhada entre recursos humanos e serviço de 

educação continuada. 

Esse compartilhamento, entre recursos humanos e educação continuada vem 

sendo referenciado como vínculo que traz benefícios ao selecionar candidatos para 

a área da enfermagem, específicos de acordo com as competências necessárias 

para cada cargo.5  

 

5.4.4 Sub-categoria IV: Outras Atividades 

 

Nesta sub-categoria as enfermeiras de educação continuada participantes da 

pesquisa, retratam a imensa gama de atividades que estão envolvidas em seu dia-a-

dia, para além dos treinamentos, como: fechamento de indicadores, avaliação do 

desempenho da equipe de enfermagem, supervisão de oferta de campo de estágio, 

participação em diversas comissões, em grupos de trabalhos e reuniões, 

organização de eventos, auditoria de enfermagem, recebimento de representantes 

para teste de produtos, revisão de protocolos, passagem de plantão, entrevista de 

desligamento, entre outras atividades. 

 

Jasmim: “São várias, vamos lá ... tem os treinamento, é (...) Tem fechamento de 

indicadores, (...) eventos que ocorreram, quais os planos de ação que agente vai ter 

que entrar, implantar pra que o evento de tal maneira não ocorra de novo (...) São 

varias coisas... tem uma avaliação de desempenho, que é a avaliação de quarenta e 

cinco dias que é no periodo de experiência...”  

 

Margarida: “(...) sou responsável por todas visitas solicitadas de outras instituições, 

(...) Eu comecei agora, recentemente, a acompanhar a liberação de campo de 

estágio né? E faço parte das comissões do hospital né, faço parte da comissão de 

terapia nutricional, da comissão de gerenciamento de comitê de risco, (...) faço parte 

do grupo de trabalho do hospital, (...) participo de reuniões estratégicas com a 



47 
 

gerência de enfermagem, (...) agente organiza eventos externos voltados para a 

enfermagem, então jornada oncológica(...) a programação de eventos, a comissão 

organizadora é a educação continuada (...) tem auditoria de prontuários onde audita 

processos pra saber as atribuições, os processos de enfermagem, a gente 

acompanha...”  

 

Rosa: “Tenho que pensar... é muita coisa, Nós recebemos representantes das 

empresas pra produtos em testes,(...) revisão de protocolos que agente acaba vendo 

junto com a coordenadora, (...) As escolas de estágios eu supervisiono”.  

 

Violeta:“(...)Também participo dos grupos de pacientes criticos e de grupos de 

sepse... paralelo a esse grupo agente tem a comissão da SAE (sistematização da 

assistência de enfermagem) onde agente trabalha bastante o desenvolvimento do 

raciocìnio clínico do enfermeiro, (...) auditoria que agente faz levantamento de 

prontuário, (...) acompanhamento do programa trainne que começou esse ano com 

enfermeiros recém-formados, programa de dez meses”.  

 

Azaléia: “Eu faço acompanhamento também das escalas de colaboradores, 

fechamento de alguns indicadores que são montados pela educação exemplo: turn 

over, absenteismo, acidente com material biológico, tem horas de treeinamento, 

então são esses indicadores da educação, eu acompanho toda passagem de 

plantão da supervisão de enfermagem, ela é totalmente estratégica, (...) para saber 

quando a educação continuada tem que agir, (...) Eu faço parte de algumas 

comissões dentro do hospital, essas comissões, elas são voltadas alinhadas bem 

próximas da diretoria que algumas medidas né, algumas determinações precisam 

sempre do apoio da educação, eles acabam sempre vendo agente como uma 

pessoa que vai ajudar, que vai contribuir”.  

 

Orquidéa: “Nossa, são tantas coisas,... fechamento de indicadores assistênciais e os 

de moral, participação em comissões de pesquisa, de curativo, é... de óbito, de ética, 

há... participo também das visitas com grupo multiprofissional nas unidades críticas, 

acompanho os grupos de campo de estágios, além de ter que supervisionar e 

acompanhar os eventos da enfermagem que ocorre aqui”.  
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Begônia: “(...) realizo as entrevistas de desligamentos, (...) a gente acaba 

participando junto com a supervisão de enfermagem das advertências, mas tem  

buscado um lado educativo né... então a educação entra como uma educadora. Os 

indicadores de moral entra com a educação continuada, então o turnover, 

absenteismo, de funcionários é... a educação intervem.”  

 

Conforme apontado na literatura pesquisada, como Silva, Pereira e Benco7, 

Peduzzi15 e Kurgart14 , entre outros, não há um consenso  estabelecido para as 

ações do serviço de educação continuada em enfermagem. Dessa maneira 

podemos constatar que são várias e diversas as atividades exercidas por estas 

enfermeiras. 

Podemos considerar que algumas das ações relatadas pelas entrevistadas  

fornecem subsídios que podem ser utilizados para o planejamento de programas de 

desenvolvimento da equipe de enfermagem. Outras, poderiam ser questionadas 

quanto a possibilidade de ser realizada por outros profissionais, um controle do que 

realmente pode ser estabelecido como prioridade, o que deixaria o enfermeiro de 

educação continuada mais focado nos processos de promoção da qualidade da 

assistência ao paciente, 

Chiavenato65 entende que: 

 

A essência do controle reside na verificação de se a atividade 

controlada está ou não alcançando os resultados. Parte-se do 

princípio de que estes resultados foram previstos e precisam ser 

controlados. Assim, o controle pressupõe a existência de objetivos e 

de planos, pois não se pode controlar sem planos que definam o que 

deve ser feito. (Chiavenato, 2000) 

   

5.5 Categoria 3 – Determinantes da ação da enfermeira de educação 

continuada 

 

A categoria Determinantes da ação da enfermeira de educação 

continuada retrata dois processos estabelecidos no modelo organizacional que 

direcionam, em grande parte, as suas ações e estão descritos em duas sub-

categorias: Modelo Corporativo e Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). 
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5.5.1 Sub-categoria I -  Modelo Corporativo  

 

O que podemos evidenciar nas falas das enfermeiras de educação 

continuada que participaram deste estudo refere-se à diversidade de ações 

realizadas por elas, decorrente do direcionamento proveniente da instituição de 

trabalho. Entretanto, em algumas instituições, esse direcionamento é estabelecido, 

primeiramente, por meio de um núcleo de organização empresarial chamado 

“corporativo”. 

 

Orquidéa: “A educação continuada aqui da instituição tem um corporativo que é 

responsável pelo serviço da educação de todas as instituições, mas em cada 

unidade a gente responde para a diretoria de enfermagem, cumprindo as metas do 

coorporativo”.  

 

Jasmim: “... hierarquicamente temos o coorporativo, as informações são lançadas 

pra ele e a partir do coorporativo também vem solicitação de mudanças pra nós”.  

 

Margarida: “Temos a matriz, nós pedimos todo padrão da matriz, (...) A matriz e ONA 

e Canadense, então lá ficou os POP’S de segurança do paciente”.  

 

Violeta: “Eu sou enfermeira coorporativa. Eu sou da rede de hospitais da instituição, 

então a unidade tem Jody Committee e ONA III, a gente segue”. 

        

 O modelo corporativo destacado aqui pode ser entendido como uma 

sociedade. Tem como segmento a autogestão e visa a sustentabilidade das 

empresas no cenário de competitividade e apresentação de qualidade nos serviços 

oferecidos, ou seja, um modelo de gestão que oferece diretrizes para o 

acompanhamento e direcionamento de uma central para as matrizes.66 

Esse modelo de gestão tem sido observado, cada vez com mais frequência, 

nas redes hospitalares, como forma de relacionamento entre o que pode ser 

chamado de matriz e afiliadas, visando um alinhamento de processos  e de 

estratégias. Essa governança corporativa é formada por líderes multiprofissionais 

que estabelecem modelos de trabalho a serem seguidos pelas instituições 

afiliadas.67   
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  Nishio e Franco descrevem sobre a experiência de um grupo que vem há 

quinze anos adotando o modelo corporativo. Essa organização possui mais de dez 

instituições afiliadas e todas têm o núcleo de educação continuada centrado no 

corporativo. Assim, todo processo de trabalho da educação continuada é repassado 

para as gerências de cada filiação, que por sua vez, direcionam a enfermeira que 

trabalha nesse serviço.68   

Verificamos nos relatos dos enfermeiros entrevistados, que a maioria das 

instituições possuem uma política institucional estabelecida para o alcance das 

metas, utilizando como estratégia o serviço de educação continuada em 

enfermagem. Corroborando com estes resultados, autores como Silva, Conceição e 

Leite também identificam em seus estudos que o serviço de educação continuada 

em enfermagem está inserido em uma política institucional que direciona suas 

ações.51 

Uma das entrevistadas esclareceu sobre esse modelo corporativo, referido 

como a gerência central das diversas instituições hospitalares que compõem a rede. 

Essa gerência, responsável por todas as diretoras de enfermagem dos hospitais 

afiliados, é a detentora das decisões quanto às ações, protocolos e implantação de 

normativas para a assistência. A enfermeira de educação continuada participa na 

coleta e no envio de informações. Entretanto, apesar da quantidade de dados 

solicitados e enviados, essa é uma atividade destituída de sentido, uma vez que não 

tem retorno do que é feito com esses dados, mas como é uma demanda que vem do 

corporativo, é obrigada a realizar. 

 

Jasmim: (...) “agente tem o corporativo, as informações são lançadas pra ele e a 

partir do corporativo, também vem solicitações de mudanças pra nós. Então é são 

coisas constantes que às vezes eu confesso que tantos dados que a gente coleta e 

agente não sabe pra onde vai, né? Você  que tem coletar, mas não sabe pra onde 

vão esses dados, mas é uma das atribuições que tem que fazer, isso vai pra (...) 

hierarquicamente muito além (...) não é da minha função, mas que às vezes agente 

não tem retorno disso, não recebe uma explicação”.  

 

Outra enfermeira entrevistada também faz uma sutil crítica ao modelo 

apontado e mostra nem sempre estar de acordo com o que é estabelecido: 
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Begônia: “É ... a gente fica um pouco, é ... nós precisamos seguir o cooporativo, as 

vezes não é do jeito que a gente gostaria mas a gente busca a meta da melhoria da 

assistência”.  

 

Podemos apreender desses resultados que o serviço de educação continuada 

das enfermeiras entrevistadas, em sua maioria, segue o modelo corporativo. 

Contudo, nos faz refletir se esse modelo de gestão muito centralizado conversa, de 

fato,  com as necessidades individuais e específicas de cada uinidade hospitalar que 

o compõem. 

 

5.5.2 Sub-categoria II: Serviço de atendimento ao cliente (SAC) 

 

Esta categoria emerge do questionamento aos enfermeiros acerca  da 

educação continuada, ou seja  como se aproximam do paciente para obterem 

informações da satisfação com a assistência recebida.   

Assim, foi unânime o relato das entrevistadas referente à utilização do serviço 

de atendimento ao usuário/cliente – SAU/SAC para obterem esta informação: 

 

Jasmim: “Agente tem a parte do SAU que é... o serviço de atendiemnto ao usuário e 

através desse SAU agente recebe elogios dos nossos funcionários.  

 

Margarida: “O SAC né ? Então tem  direto com o SAC, tem o SAC onde as pessoas 

tem é..., esse canal”.  

 

Rosa: “(...) através dos indicadores do SAC, é... a unica maneira”. 

 

Violeta: “Agente trabalha com o ... o SAC, serviço de atendimento ao cliente, que taz 

pra gente como é... não conformidade o... é... as notificações”.  

 

Begônia: “É... a educação é aberta também ao cliente ao usuário, então qualquer 

problema que eles tem ou uma reclamação que chega no SAU, ou que chega na 

propria equipe”.  
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Azaléia: “Hoje agente tem o SAU, que é o serviço de atendimento ao usuário, então 

agente tem a medida de aceitabilidade, né?”  

 

Orquidéa: “Temos o SAU que disponibiliza meios para o cliente realizar suas 

queixas, elogios e sujestões para o seu atendimento”.  

 

Com  as normativas dos direitos e deveres do paciente e familiar, as 

instituições de saúde, criaram dentro de seus processos de trabalho, mecanismos 

de contato direto e indireto com o consumidor para obterem informações sobre seu 

atendimento.69  

Outro dado extraído das falas das enfermeiras entrevistadas é como os dados 

do SAC/SAU são coletados e organizados: 

 

Azaléia: “(...) então hoje existe um questionário que ele é direcionado, é um 

questionário específico que fica também em um ponto próximo, existem algumas 

estratégias, então esta parte do SAU, (...) através das pesquisas que são tabuladas.”  

 

Margarida: “(...) a busca ativa do SAC também nas dependências do hospital aonde 

ele aborda o paciente a qualquer momento pra fazer essa pesquisa”.  

 

Violeta: “(...) o SAC, que traz pra gente é... as notificações ... todos os 

levantamentos, esses levantamentos são classificados’.  

 

Begônia: “(...) o SAU que nos traz todos os meses a aceitabilidade da enfermagem 

né? Então, eles medem dois pontos da enfermagem, é... clareza das informações 

prestadas pela equipe de enfermagem, e ahh... prontidão de atendimento”.  

 

Na visão das participantes, por meio da coleta da opinião do cliente em seu 

processo de assistência hospitalar, os dados, especialmente as reclamações, são  

repassados para o serviço de educação continuada que  promovem ações  para a 

melhoria dessa assistência: 

 

Azaléia: “(...) agente tem acesso quando há satisfação ou insatisfação,(...) desses 

dados é gerado um plano de ação, se esse plano de ação não é eficaz e a mesma 
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queixa se repete por um mês, dois meses, seja por postura, algumas vezes como já 

aconteceu, a queixa é por comportamento, algo que foi tentado solucionar mas 

novamente veio a queixa, aí sim, é solicitado para a educação continuada, junto com 

o RH, que é treinamento e desenvolvimento para que agente tenha uma ação em 

conjunto né?”.  

 

Jasmin: “ (...) através do SAU agente tem acesso daquele nossos funcionários que 

foram elogiados pelo cuidado ou algum tipó de reclamação, fora isso é descartado 

imediatamente, principalmente as reclamações pra supervisão de enfermagem, a 

supervisão de enfermagem me liga e juntas agente resolve da melhor maneira”.  

 

Margarida: “Eles passam pra gente o resultado da pesquisa e agente chama a 

enfermagem e dá o feef-back da pesquisa e promoção de melhorias, então agente 

faz a divulgação como agora saiu a pesquisa de satisfação de setembro e outubro e 

veio como atendimento ... a falta de cortesia né, ficamos em 89% na cortesia então 

eu já separei três filmes que falam sobre como melhorar né, como ser cortês e como 

encantar o cliente”.  

 

O serviço de atendimento ao usuário/cliente, e utilizado em quase todos os 

estabelecimentos de saúde como estratégias para  conhecer a opinião do usuário 

pode propor ações de melhoria do serviço prestado e demonstrar seu interesse no 

bem estar do cliente.54 

Podemos evidenciar, também, que algumas instituições de saúde possuem o 

sistema de ouvidoria, no qual estabelece um processo em que o paciente é ouvido 

na presença de um ouvidor ou deposita suas considerações em urnas 

disponibilizadas nas unidades no que se refere aos elogios, sugestões e críticas.70 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa permitiram compreender como estão sendo 

desenvolvidas as atividades de educação continuada em instituições hospitalares e 

sua relação com os índices de qualidade da assistência. 

De acordo com os dados o enfermeiro de educação continuada apresenta 

conceitos e processos considerados significativos de uma educação hospitalar que 

não parece ter como foco a qualidade da assistência, e sim o cumprimento de 

normas institucionais.  

Esta constatação deriva do próprio significado que dão à educação 

continudada. Foi possível identificar a não convergência de entendimento sobre o 

conceito atribuído por meio da interpretação que fazem dos seus desenhos. Ponte,  

ciclo, guia, quadro negro e sala de aula  são as palavras destacadas, que parecem 

resultar da experiência individualizada  sem que haja aproximação do foco na 

qualidade da assistência.   

Este processo interpretativo é reforçado quando as Enfermeiras apresentam 

suas atividades diárias. O treinamento para equipe de enfermagem foi enfatizado 

por todas, nos fazendo entender que o “treinar” faz parte integrante da atividade da 

Enfermeira de educação continuada. O Treinamento admissional é a primeira 

atividade destacada, seguida pelo treinamento por demanda. Ainda são citadas a 

participação nas atividades de recrutamento e seleção, bem como uma série de 

outras atividades, compreendidas ou não como relacionadas ao seu trabalho, que 

diferem de uma instituição para outra, que são determinadas pelos seus superiores 

e que, mais uma vez, não parecem ter como foco a busca da qualidade da 

assistência.  

Ainda podemos observar, que o treinamento é realizado como um processo a 

ser cumprido, estabelecido, imposto pela instituição, nos fazendo entender como um 

processo de cumprimento de normas e não como um processo em que o enfermeiro  

de educação continuada avalia as necessidades da equipe e promove ações de 

desenvolvimento das pessoas, para além do cumprimento de metas e reversão de 

índices não satisfatórios. Estas ações realizadas  obedecem a uma política e 

direcionamento de cada instituição, em algumas determinadas pelo núcleo 

corporativo de um grupo empresarial, em outras de acordo com as necessidades 
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institucionais estabelecidas pela gestão superior, o que muitas vezes, distancia 

essas  atividades do foco na promoção da assistência da enfermagem. 

Essa fraguimentação das ações, muitas vezes são observada pelas 

enfermeiras que efetuam as atividades de educação continuada, porém, fica claro 

que fazendo parte ou não de um núcleo corporativo, o trabalho da enfermeira de 

educação continuada possui pouca liberdade de promover, avaliar e implementar as 

ações consideradas necessárias para a equipe de enfermagem. 

 Essa diversidade de atividades exercida pelo enfermeiro de educação 

continuada, o impede  de acompanhar e avaliar como a assistência é percebida pelo 

paciente, sendo que   suas ações tem como objetivo específico a manutenção e 

melhoria desta. Apresentam como uma das principais fontes dessa informação, os 

dados advindos do  SAC ou SAU da instituição. 

Na enfermagem, a qualidade da assistência é trabalhada por meio da 

promoção de melhorias na assistência prestada pela equipe. Essa promoção é 

realizada, em sua maioria, pelo serviço de educação continuada em enfermagem. 

Porém, foi possível constatar que, neste período de vinte anos de consolidação do 

serviço de educação continuada na realidade brasileira, observamos um certo 

retrocesso nos  processos estabelecidos nesse serviço ao considerarmos a 

integralidades do ser humano, seja ele o profissional ou o paciente.  

A ênfase na competitividade estabelecida entre as instituições hospitalares na 

atualidade, faz com que as mesmas busquem, cada vez mais, atingir metas, obter 

selos de qualidade, prevenir-se de riscos jurídicos. Para isso, o Serviço de Educação 

Continuada parece ser um instrumento da obtenção desses resultados. 

 Dessa forma, algumas das enfermeiras de educação continuada 

entrevistadas, demonstram entender do processo de qualidade para a assistência, 

porém, não possuem uma  avaliação crítica e técnica das reais necessidades da 

equipe de enfermagem para melhoria dessa qualidade. Podemos perceber que o 

trabalho está direcionado apenas para o cumprimento de regras e normas 

institucionais.   

Os resultados deste trabalho trazem implicações para as instituições 

hospitalares em relação à valorização do enfermeiro de educação continuada. Esse 

é um profissional qualificado com um conhecimento abrangente da instituição e que 

pode contribuir estrategicamente, desde que tenha suas atividades melhor 
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direcionadas, para a promoção da qualidade da assistência de enfermagem por 

meio do desenvolvimento das pessoas. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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