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RESUMO 

 

A educação permanente em saúde (EPS) tem como objeto de 

transformação o processo de trabalho, orientado para a melhoria da qualidade 

dos serviços e para a eqüidade no cuidado e no acesso aos serviços de saúde. 

Apesar da importância da educação permanente vir crescendo, apresenta-se 

vaga quanto ao seu papel na reorganização dos modelos assistenciais e na 

reestruturação das formas de intervenção educativa no interior dos serviços de 

saúde. O presente trabalho tem como objeto o processo de educação 

permanente da equipe de enfermagem da UTI Neonatal. O estudo visa: 

compreender a necessidade de Educação Permanente dos profissionais de 

enfermagem que trabalham em UTI – neonatal e caracterizar a demanda de 

capacitação da UTI – neonatal. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 

exploratória de campo  com coleta de dados em outubro de 2007. Os dados 

foram obtidos por meio de uma entrevista realizado com treze profissionais da 

equipe de enfermagem de um Hospital Universitário no município de 

Vassouras/RJ. Com base na análise de conteúdo emergiram questões sobre 

as competências necessárias para a atuação da equipe de enfermagem na UTI 

Neonatal, as principais dificuldades desta equipe na atuação diária e as 

necessidades de educação permanentes desta equipe. Os resultados 

demonstraram haver uma grande preocupação da equipe de enfermagem em 

relação aos aspectos técnicos/administrativos deste setor. Além disso, 

observou-se que as principais dificuldades desta equipe quanto a sua atuação 

estava na prática técnica/administrativa, na humanização da assistência e nos 

aspectos interpessoais/multiprofissionais do cuidado. Conclui-se que as 

competências necessárias para a atuação da equipe de enfermagem na UTI 

Neonatal são adquiridas nos cursos de atualização e na prática diária desta 

equipe neste setor. Isso demonstra o papel fundamental da Educação 

Permanente para a aquisição das competências necessárias para a atuação 

desta equipe. 

 

 

Palavra Chave: Enfermagem; Educação Permanente e UTI Neonatal. 
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Abstract 

 

 

The Permanent Education in Health (PEH) has as subject of transformation the 
work process, directed for improve the quality of services and equity in care and 
access to health services. Although the importance of continuing 
education/permanent education is growing, it presents vague as for its role in 
the reorganization in the assistance models and in the restructuration on ways 
of educative intervention on health services. The present work focuses the 
process of permanent education of nurse staff on ICU Neonatal. It analyses the 
necessity of Permanent Education in Health of nurse staff that works in ICU – 
neonatal and characterizes the demands of capacity of ICU- neonatal. This 
study developed an exploratory research on field. The data collects happens 
from October, 2007. The data was generated from interview with thirteen 
professionals of a nurse team from a University Hospital on a city of Vassouras, 
State of Rio de Janeiro, Brazil. Based on data analyses some questions about 
necessary competences emerge for performance of nurse team on ICU 
Neonatal, about the main difficulties of this team on every day performance, 
and, about what are the needs on permanent education of this team. The 
results show that there is a great concern from this nurse team on the 
techniques/managers aspects from this sector. The main difficulties from this 
team were in the technique/manager performances, on humanization of the 
assistance and on interpersonal/multiprofissionais aspects of care. Therefore, 
the needs competences for the nurse team performance on ICU Neonatal are 
acquired on actualization course and in every day practices of this team sector. 
On this way, the Permanent Education is crucial for acquisition of the needs 
competences for the performance of this team.  
 

 

Keywords: Nursing, Permanent Education and ICU Neonatal. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho focaliza as tecnologias disponíveis para a assistência em 

saúde em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Como novas tecnologias 

surgem todos os dias, faz-se necessário um trabalho constante de formação e 

capacitação dos profissionais que atuam nessas unidades para que tomem 

decisões seguras e saibam utilizar da melhor forma os equipamentos. Meu 

interesse por essa questão surgiu quando, Em minha atuação como enfermeira 

pediátrica, pude observar a dificuldade de alguns profissionais de enfermagem, 

principalmente os de formação mais antiga, de buscar atualização profissional 

e aplicar as novas tecnologias no campo da prática. 

 Ainda nesse ano, conquistei uma bolsa de aperfeiçoamento técnico, no 

Departamento de Cirurgia Pediátrica desta mesma instituição. Durante os 

plantões que ali se realizavam, sentia a mesma dificuldade da equipe de 

adequar as tecnologias “antigas” e as “novas” ao contexto dinâmico desta 

unidade. 

 Durante um ano de trabalho como “Enfermeira Coringa” (profissional 

contratado para a escala de férias e folga) no Hospital Central do Exercito – 

 Após o término da minha graduação, em dezembro de 2000, dei início 

a minha segunda “paixão” -  a formação para o trabalho na área do cuidado 

com a criança,  quando  ingressei, em janeiro de 2001, no curso de  

especialização em Enfermagem Neonatal, no Instituto Fernandes 

Figueira/FioCruz. Durante o meu estágio na UTI Neonatal desta instituição 

via o mesmo quadro a se repetir. Apesar da instituição ter estratégias de 

cursos instituídos realizados  por uma equipe multiprofissional (constando 

não só de enfermeiras, mas também de médicos, fisioterapeutas e 

fonodiólogos) durante o plantão em uma sala do lado da UTI, em todos os 

plantões, todos os dias. Os processos de aprendizagem eram realizados 

durante a passagem de plantão, com debates de casos, acompanhados por 

toda a equipe de enfermagem .Entretanto, mesmo assim alguns 

profissionais tinham dificuldade de manejar as novas tecnologias e 

conhecimentos no campo de prática. 
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HCE, ao realizar plantões em equipes diferentes assumindo tanto a UTI 

Neonatal com a UTI Pediátrica, sentia também a mesma dificuldade da equipe 

de gerenciar as informações e adequá-las ao seu contexto diário. 

 Então, em 2003, ao término da minha especialização e aperfeiçoamento 

técnico, comecei minha vida profissional no Hospital Universitário Sul-

Fluminense, localizado no município de Vassouras.O meu trabalho no Hospital 

Universitário compreendia, a  princípio, a chefia do plantão da UTI Neonatal, 

assumindo mais tarde a coordenação geral deste setor.Como chefe geral, 

organizei cursos de Educação Continuada e de Educação Permanente nesta 

unidade. Nesses cursos, abordávamos termos referentes aos procedimentos 

técnicos e às novas tecnologias utilizadas na UTI Neonatal. percebi que após a 

realização dos cursos ocorrera uma melhora tanto no atendimento como na 

tomada de decisão da equipe de enfermagem diante de procedimentos 

complexos e de situações críticas. 

 Contudo, em meu cotidiano, sentia grande dificuldade de estabelecer 

metodologias educacionais que pudessem otimizar os processos de 

aprendizagem, pois sentia dúvidas e incertezas nas decisões tomadas pela 

equipe, principalmente, nas deliberações tomadas durante os procedimentos 

de emergências. Isso gerava dúvidas e conflitos em relação aos cuidados 

ministrados.  

 Hoje já não atuo mais nesta unidade, exerço a docência no curso de 

graduação em enfermagem nesta mesma instituição. No período que 

compreendeu a coleta de dados desta pesquisa eu já não fazia mais parte do 

quadro de funcionários do Hospital Universitário. 

 A partir do aprofundamento destas questões, sobre as dúvidas geradas 

durante a assistência e sobre qual metodologia melhor se aplica aos processos 

educacionais em terapia intensiva,, no mestrado, hoje entendo que além de 

promover situações de aprendizagem na UTI Neonatal é preciso motivar os 

profissionais, capacitar para o uso de abordagens e metodologias de trabalho 

que se adaptem ao cotidiano complexo deste setor assegurando o processo de 

educação permanente em serviço. 
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O rápido crescimento científico e tecnológico dos últimos anos na área da 

saúde tem instigado à análise profunda sobre a repercussão deste 

desenvolvimento, e dos conhecimentos gerados, sobre a equipe de saúde. É 

visível o resultado causado pelo processo de contínua transformação, tornando 

obsoletos alguns saberes, obrigando os profissionais a se atualizarem 

continuamente.  

Desta feita, surge a necessidade de uma educação permanente, 

motivada pelos novos conhecimentos produzidos pela ciência. Acredito que 

essa educação constrói a percepção de que somos eternos aprendizes dentro 

de um sistema que está em permanente transformação.  

A Educação Permanente em Saúde é conceituada como a 

aprendizagem no trabalho, na qual o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao serviço(1,2).  É importante o entendimento do 

fator educacional que a prática gera transformando o profissional inserido 

atuando como atualizador das suas práticas nos cotidianos das unidades de 

saúde em que a política de educação permanente vem resgatar. 

A política de Educação Permanente em saúde tem como objetivo levar 

para o setor de trabalho a atuação crítica e reflexiva desta prática assistencial 

cotidiana, tornando os profissionais tecnicamente competentes e 

compromissados com a qualidade da assistência(1). 

 A formação crítica e reflexiva do enfermeiro leva a uma atuação 

profissional com maior compromisso. Em outras palavras, quando engajado 

nas mudanças e soluções dos problemas emergentes do seu setor de trabalho, 

o enfermeiro melhora a qualidade do atendimento e aprimora as tecnologias de 

atenção. 

É comum na prática diária de uma UTI Neonatal se observar a 

dificuldade da equipe de enfermagem de incorporar as novas tecnologias, 

assim como gerenciar as informações decorrentes do avanço científico.  

Entretanto, o ambiente da UTI exige profissionais capazes de articular 

conhecimentos gerados pelo setor, com competências para um atendimento 

rápido e com a complexidade inerente ao perfil dos clientes internados. Estes 

profissionais, além de dominar as competências necessárias a sua atuação 
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cotidiana, deverão estar habilitados para trabalhar com as diversas esferas do 

conhecimento dentro do sistema de saúde. 

Os profissionais de enfermagem inseridos no cenário hospitalar e no 

cotidiano prático dos Centros de Terapia Intensiva Neonatal estão expostos à 

ação do rápido desenvolvimento científico e tecnológico, que passa a exigir a 

inclusão de novas tecnologias em saúde, gerando uma necessidade de 

atualização contínua desses profissionais. 

Andrade(3) descreve que, durante a sua vivência de dezesseis anos de 

atuação profissional em enfermagem em centros de terapia intensiva 

pediátrica, a presença da tecnologia em suas diversas apresentações, incitava 

invariavelmente, os enfermeiros à busca de uma formação permanente e 

específica. O autor ainda assevera a necessidade da enfermeira estar 

constantemente se capacitando e sendo responsável pala formação contínua 

dos membros da equipe sob sua responsabilidade(3). 

Na área da educação em enfermagem é possível observar uma 

preocupação com o desenvolvimento de metodologias que privilegiem a 

formação de um profissional crítico e reflexivo, compromissado com a 

transformação na área da saúde(4). A educação deve ajudar o profissional para 

que possa exercer plenamente a sua função de cuidador e também de 

educador em saúde, instituindo a prática de formação, produção de 

conhecimento e cooperação técnica. 

Sem a educação contínua cria-se no campo de atuação a problemática 

de uma assistência profissional deficiente, tornando-se necessária a 

elaboração de estratégias e processos que qualifiquem a atenção e as práticas 

da saúde, a fim de se obter uma melhor abordagem assistencial. 

As descobertas e os avanços científicos na área da saúde produzem 

espaços para a concepção de novos conhecimentos, gerando a necessidade 

do aprendizado ao longo da carreira do profissional da área, fato que 

transformará este ambiente de trabalho em um local de aprendizado contínuo.  

Considerando a necessidade de transformar as práticas de saúde atuais, 

é importante estimular ações com base no conhecimento e nos debates, 

agregando reflexão, aprendizado e trabalho na busca de melhorar as ações 
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cotidianas na área da saúde em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – 

UTIN. 

 Para Ceccim(5) o que realmente deve ser central à Educação 

Permanente em Saúde é exatamente a sua porosidade à realidade mutável 

das ações e dos serviços de saúde. O autor ainda enfatiza a importante ligação 

política com a formação de perfis profissionais e de serviços e principalmente a 

introdução de mecanismos, espaços e temas que geram auto-análise, 

autogestão, implicação, mudança institucional, pensamento e ruptura com que 

foi instituído, com as fórmulas e os modelos concebidos pelo sistema abrindo o 

campo para a experimentação.  

Desta forma, a Educação é um artifício indispensável na vida de um 

profissional da área da saúde, pois é por meio dela que se criam espaços para 

o debate e a reflexão crítica sobre o processo de trabalho. O cuidado de 

enfermagem tem uma intenção terapêutica, devendo ser fundamentado no 

conhecimento científico acumulado e em uma prática diariamente reformulada 

pela emergência de novos conhecimentos científicos. Nesta perspectiva, infere-

se que, a relação enfermeiro-cliente é complexa e não pode ser  reduzida aos 

aspectos técnico-profissional-educacionais, sendo necessário contemplar 

outras dimensões, como, por exemplo, as psicossociais. 

 Para trabalharmos o cuidado como um todo, ou seja, levando em 

consideração aspectos técnico-profissional-educacionais e psicossociais, 

devemos enfatizar o que Freire(6) diz e aproximar o discurso teórico da prática. 

A prática não pode estar afastada do discurso teórico, pois ela fundamenta a 

teoria dando mais informações e acrescentando mais poder de argumentação 

ao discurso teórico, que ao seu tempo fortalece a prática, fornecendo-lhe 

subsídios para sua execução. Colocando isso de outra maneira, devemos 

trabalhar as ações de enfermagem como um todo não somente na teoria, nos 

nossos discursos e nos nossos textos, mas, principalmente, nas nossas ações 

corriqueiras e diárias.  

Por não trabalhar o cuidado como um todo, frequentemente as ações de 

enfermagem têm sido reduzidas apenas à execução de técnicas, ações 

práticas fundamentadas em procedimentos, negligenciando-se como uma arte. 
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Isso, de certo modo, levou à desvalorização desta forma de conhecimento 

(conhecimento prático(4).  A enfermagem na terapia intensiva neonatal e 

pediátrica se caracteriza, muitas vezes, por uma atividade concebida como 

prática mecanicista, ou biométrica, sem  considerar como o cliente é concebido 

em seu aspecto social, humano e espiritual. Assim sendo, a educação 

permanente na terapia intensiva neonatal e pediátrica tem papel fundamental 

no resgate da prática em assistência aos clientes deste setor voltada à arte e à 

ciência da enfermagem.   

Um Hospital Universitário se insere neste contexto com um importante 

papel a desempenhar sobre a educação permanente dos profissionais 

prestadores de serviço neste estabelecimento. A relação é estabelecida entre a 

assistência, o ensino e a pesquisa, com função formadora com objetivos de 

constituir competências para a atuação prática da equipe que ali atua. Assim, é 

essencial a relação deste grupo com o ensino e a assistência que além de 

cuidar do cliente deve também ensinar  por intermédio da preceptoria.  

A política Nacional de Educação Permanente em Saúde é uma proposta 

de ação estratégica que visa  contribuir para transformar e qualificar a atenção 

à saúde e às práticas pedagógicas(1). 

O Hospital Universitário em estudo nesta pesquisa faz parte do campo 

de prática em que atuo como educadora, cenário de trabalho da equipe 

multiprofissional de saúde onde as dúvidas, emergem durante a execução dos 

procedimentos cotidianos 

           A educação para o trabalho é tida como prioridade para as políticas 

públicas de qualquer recurso humano para o SUS.  

Diante da importância da educação na prática da enfermagem, delimitei 

como objeto de investigação o processo de capacitação/educação permanente 

da equipe de enfermagem da UTI Neonatal de um Hospital Universitário. 

           As questões que norteiam o estudo são as seguintes: A capacitação 

permanente é uma realidade na UTI Neonatal? Como se dá o processo de 

capacitação da equipe de enfermagem na UTI Neonatal? Qual a orientação 

dos processos educativos no hospital em estudo?           
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          Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar a existência de 

um processo de educação permanente no setor neonatal e compreender a 

Educação Permanente como uma estratégia fundamental para as 

transformações no processo de trabalho da equipe de enfermagem da UTI 

Neonatal.  

Como objetivos específicos defini: Identificar a necessidade da 

Educação Permanente dos profissionais de enfermagem que trabalham em UTI 

Neonatal e  discutir sua demanda de capacitação.  

Para falar de educação permanente é necessário esclarecer algumas 

definições sobre educação.  

 Educação formal é a aprendizagem realizada através de um ambiente 

formal de aprendizagem, como por exemplo uma sala de aula.(6) 

 Educação informal é a aprendizagem realizada não estando 

necessáriamente em um ambiente formal.(6) 

 A educação continuada é a educação formal desenvolvida através de 

cursos para atualização ou demonstração de técnicas, palestras, treinamento 

em grupos ou individuais.(7) 

 Esta pesquisa irá enforcar a Educação Permanente em saúde por 

esta englobar o conceito de educação continuada pois não resume-se apenas 

a educação formal mais enfoca também a educação informal. 

Descrevo nos capítulos a seguir a Educação Permanente na área da 

saúde, mostrando os caminhos do conhecimento na atualidade, demonstrando 

o contexto em que se encontra a saúde, o desenvolvimento técnico-científico e 

o papel da Educação Permanente em um contexto globalizado. Declínio sobre 

a Educação Permanente como uma estratégia pedagógica na área da saúde. 

Exponho a representação das Unidades de Terapias Intensivas mediante a 

Educação Permanente. Caracterizo o trabalho e as competências profissionais 

necessárias para a atuação nestas unidades. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 A Educação Continuada/ Permanente em Saúde 

 

           A priorização da educação dos profissionais da saúde fez-se para o 

desenvolvimento de uma melhor qualidade no trabalho, quebrando a 

separação, frequentemente criada entre prática e teoria. Uma vantagem da 

Educação Permanente é que possibilita uma discussão sobre os 

conhecimentos e práticas para dentro do ambiente de trabalho, resguardando 

em cada profissional do sistema de saúde o poder de discutir as suas 

formulações críticas sobre a prática. Em outras palavras, com a Educação 

Permanente, abre-se um campo para a ampliação do conhecimento gerado, o 

qual é  reformulado e novamente aplicado. Independente da posição que se 

ocupa no sistema de saúde, todos têm lugar para falar, desde gestores até 

simples trabalhadores  todos estão integrados e habilitados, disseminados na 

prática pedagógica(9). 

 Desta maneira, Educação Permanente é defendida aqui como uma 

estratégia importante para a modificação dos trabalhos cotidianos, tornando o 

trabalhador da saúde apto à atuação crítica, reflexiva, propositiva, 

compromissada e tecnicamente competente. Então, é necessário disseminar 

esta ação pedagógica entre trabalhadores, formadores e gestores de saúde, 

permitindo desconstruir e reconstruir uma verdadeira rede-escola no Sistema 

Único de Saúde(9). 

 Corroboram essas ideias as recomendações da UNESCO(9) as quais 

destacam que o século XXI será palco de uma economia e de uma sociedade 

radicalmente diferente o que provocará alterações profundas para o ensino 

técnico profissional (ETP). Segundo o relatório da Unesco(9), acredita-se que a 

ETP deverá se adaptar aos aspectos fundamentais da globalização, à 

constante evolução das tecnologias, à revolução da informação e da 

comunicação e à mudança social rápida e constante. O relatório também 
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esclarece que a sociedade criada sob estas transformações ofereceria novas 

modalidades estimulantes à educação e à formação deste período. Ou seja, a 

globalização aponta para a necessidade da criação de profissionais que 

tenham uma independência e um acesso maior às informações além de uma 

integração com o serviço e condições para solucionar os problemas 

relacionados à sua realidade circundante.  

 O relatório ainda focaliza a responsabilidade da Educação Técnico 

Profissional de oferecer as qualificações e competências necessárias para esta 

realização , advogando a necessidade de se oferecer esta qualificação a todos, 

integrando os pobres e excluídos a fim de que a educação possa ser um direito 

fundamental do ser humano, exercido por todos. Na visão da UNESCO, há 

necessidade de uma abordagem holística na educação profissional para que 

tanto a educação geral quanto a profissional, possa atuar no formando 

oferecendo-lhe, constantemente, ao longo de toda vida, conhecimentos e 

valores que tragam competências e aprendizados,  atitudes e qualificações(9). 

Isto posto, infere-se que o conceito de Educação Permanente 

possibilita criar uma sociedade educativa em que todos os membros seriam 

compromissados em integrar os menos favorecidos aos conhecimentos e 

qualificações necessários a sua formação(9). O conceito possibilita também uma 

mudança de postura  concernente aos serviços de saúde.  

A revolução tecnológica nos lança um campo de criação de novas 

informações a fim de aperfeiçoar os serviços e ações de saúde de sorte que as 

tecnologias nas práticas de assistência em saúde passam a ser o tópico de 

discussão da seção que segue. 
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2.2 Caminhos do conhecimento na atualidade e educação permanente 

 

Uma das grandes preocupações sobre os caminhos traçados pelo 

conhecimento na atualidade é sobre a sua correspondência ao 

desenvolvimento técnico e científico que vivemos nos últimos anos na área da 

saúde. Tal conhecimento promove a necessidade de uma análise intensa sobre 

o que se deve saber e como construir este saber, além de exigir uma reflexão 

sobre as repercussões geradas pelas novas tecnologias nos conhecimentos e 

na qualidade do cuidado prestado.   

Para Demo(10) ler a realidade não inclui apenas a capacidade formal do 

manejo das informações, mas, sobretudo a habilidade de nela poder intervir, 

pois o adequado desenvolvimento profissional supõe processos honestos de 

avaliação e re-capacitação e do aprimoramento do desempenho profissional., 

O autor exorta-nos a  de nos organizarmos para a era do conhecimento 

explicando que  

na prática aprendemos por meio do que já tínhamos aprendido e conhecemos 

a partir do que já conhecíamos. 

 Nesta perspectiva, não basta apenas o manejo das informações, é 

necessário a habilidade de poder reconstruí-las, pois na era do conhecimento 

em que os cenários estão em constante mutação  a recapacitação, o 

aprimoramento profissional torna-se tão necessário quanto a reconstrução do 

saber criando novas ferramentas para a intervenção na prática. 

 De acordo com Tavares(11) a sociedade atua constantemente sobre o 

desenvolvimento do indivíduo, no intuito de integrá-lo ao modo de ser vivente. 

Esta integração se trata de um processo político situado no tempo e no espaço. 

Todavia, um verdadeiro processo de educação não pode ser estabelecido se 

não por meio de uma análise das necessidades reais de uma população. 

 Vale refletir aqui que o cenário de atuação com seus múltiplos atores 

interfere na formação profissional do indivíduo que ali se insere. O campo 

prático sofre transformações ao mesmo tempo em que transforma aqueles que 
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nele atuam. Assim, emerge a necessidade de repensar os caminhos do 

conhecimento e da educação para este novo momento da história. A imagem 

gerada pela educação permanente, criada a partir de conhecimentos 

produzidos pela ciência, abre a nova percepção de que somos eternos 

aprendizes em um sistema transformado e ao mesmo tempo transformador. 

 De acordo com a resolução 198, de 13 de fevereiro de 2004, caracteriza-

se a Educação Permanente como a aprendizagem no trabalho onde o aprender 

e o ensinar estão incorporados ao cotidiano das organizações e ao trabalho(1). 

Neste ambiente transformador, emerge a necessidade de profissionais 

mais capacitados para articular estes conhecimentos gerados pelo sistema, 

habilitados para trabalhar com as diversas esferas do conhecimento dentro do 

sistema de saúde.  

 A proposta de trabalho é que os processos de capacitação dos 

trabalhadores de saúde tenham como referência a necessidade de saúde da 

população, da gestão setorial e do controle social em saúde de modo que este 

trabalhador possa interferir de forma mais objetiva e eficaz nas soluções dos 

problemas de saúde de uma população. Para tanto, oferece-se subsídios para 

que o seu trabalho seja estruturado a partir da problematização do processo de 

trabalho(1). Neste sentido, o campo de trabalho converte-se em ambiente de 

aprendizagem permanente e a equipe de saúde constitui-se de profissionais 

mais participativos, cooperativos e responsável.  

          Para Ceccim(5) o que é central na Educação Permanente é a sua 

porosidade à realidade mutável do serviço e das ações em saúde, é a sua 

ligação com a formação de perfis profissionais e, principalmente,  a criação de 

espaços e temas que geram auto-análise, auto-gestão, provocando a mudança 

institucional, é, ainda,  a ruptura com fórmulas e modelos já instituídos.Para 

isto, este novo profissional deverá ser  sensível aos fenômenos e processos de 

transformação do sistema e ter mais autonomia de intervenção, sendo mais 

compromissado com a integralidade da atenção à saúde. 

Ceccim(2) destaca que a formação para área da saúde deveria ter como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização 

do trabalho, deveria estruturar-se, principalmente a partir da problematização 
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do processo de trabalho e da sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às 

várias dimensões e necessidade de saúde das pessoas individualmente e no 

coletivo das populações. Mas, para que isso se realize, torna-se mister que 

esta transformação ocorra não apenas de modo individual mas também de 

maneira coletiva.  

 A política de Educação Permanente se encaixa no novo cenário que 

está se descortinando, pois a descoberta e o avanço científico na área da 

saúde produzem espaços para a concepção de novos conhecimentos, gerando 

a necessidade do aprendizado ao longo da carreira do profissional, fato que 

transformará o este ambiente de trabalho em um local de aprendizado 

contínuo.  
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2.3 Educação permanente como uma estratégia pedagógica na área 

da saúde 

 

Em conformidade com a Reforma Sanitária e sob a responsabilidade do 

Ministério da Saúde na sua consolidação, este veio desenvolvendo estratégias 

de descentralização, criando meios de integralização da atenção à saúde 

individual e coletiva e, estimulando a sociedade na participação das decisões 

políticas do SUS (controle social)(1). 

 A Educação Permanente em Saúde constitui estratégias fundamentais 

às transformações do trabalho no campo da saúde, pois vem a ser a 

ferramenta de reflexão crítica, propositiva, compromissada e tecnicamente 

competente, mas que para isso aconteça é necessário realizar a 

descentralização pedagógica  de modo que todos os atores envolvidos 

(trabalhadores, gestores e formadores) tenham a capacidade de ensinar e 

aprender(12). 

 Para Cestari(13) na área de educação em enfermagem é possível 

observar uma preocupação com o desenvolvimento de metodologias que 

privilegiem a formação de um profissional crítico, reflexivo e compromissado 

com as transformações na área da saúde com uma preocupação focada em 

como ensinar-aprender e o que se ensina. 

 Percebe-se que existe uma apreensão em relação ao que se ensina e  

ao que se aprende além da preocupação em como ensinar-aprender ou como 

ensinar a buscar o conhecimento. Nota-se que estas questões estão 

relacionadas à necessidade de emergência de um novo profissional em uma 

realidade em constante transformação. Nesse contexto é necessário um 

profissional que possa criar os próprios caminhos de construção do 

conhecimento. 

 Para Pereira(14) a educação em saúde são espaços de produção e 

aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento humano.Na visão da 

autora, existe uma interseção entre o ensinar e o aprender em qualquer nível 

de atenção em saúde e na aquisição contínua do conhecimento. Desta forma 
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os profissionais utilizam, mesmo que inconscientemente, um ciclo permanente 

de ensino- aprendizagem. 

 A Educação Permanente em Saúde concretiza, então, a união entre 

ensino-aprendizagem, reflexão crítica e resolutividade nos ambientes de 

trabalho, melhorando a atenção e as estratégias de saúde da população em 

seus locais de atuação, permitindo a resolução dos problemas de saúde e dos 

serviços em questão. 
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2.4 As Unidades de Terapia Intensiva e a Educação 

Continuada/Permanente 

 

 O setor de Terapia Intensiva é caracterizado, especificamente, pela 

presença da tecnologia. Em relação a esse cenário de atuação profissional, 

Andrade(3) descreve que durante a sua vivência de dezesseis anos de atuação 

profissional em centros de terapia intensiva pediátrica, integrando a equipe de 

enfermagem, havia a presença da tecnologia em suas diversas apresentações. 

A tecnologia incitava, invariavelmente, os enfermeiros na busca de uma 

formação permanente e específica. De acordo com Andrade(3) a tecnologia 

impele a enfermeira a estar constantemente se capacitando e sendo 

responsável pela formação contínua dos membros da equipe sob sua 

responsabilidade (educação continuada)(3). 

 Semelhante a esta afirmação em relação à presença da tecnologia nos 

Centros de Terapia Intensiva, Vargas(15) descreve o trabalho do enfermeiro 

nestas unidades diante do avanço tecnológico empregado na assistência e 

promoção do cuidado, dizendo estar caracterizado em um processo de 

“ciborguinização” em que o ser enfermeira estaria em conexão com a máquina, 

realizando em conjunto as intervenções técnicas necessárias ao paciente, 

numa mesma relação de cuidado. Desta forma, a relação humano-máquina é 

pensada por esta autora como um evento que qualifica a enfermeira 

intensivista em contraposição às afirmativas contemporâneas que expressam a 

inserção tecnológica no campo prático como sendo uma limitação ao nosso 

fazer profissional(3). 

 Apesar dos dois autores descreverem a presença da tecnologia na 

unidade de terapia intensiva, percebe-se visões diferentes sobre a influência 

desta sobre o profissional que atua neste centro. De acordo com Andrade(3) a 

tecnologia estimula os profissionais na busca de atualização contínua. 

Vargas(15) assevera que a tecnologia qualifica o trabalho do enfermeiro, visto 

que é criada uma interface “ciborguinização” entre a máquina e o humano, pois 

os dois operam em uma mesma relação de cuidado. 
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 A Unidade de Terapia Intensiva tal como apresentada por Nascimento(16) 

e vista tanto pelo  aspecto humano quanto pelo tecnológico, descreve 

características próprias para estes locais de atendimento, como, a convivência 

diária dos profissionais com os pacientes em situações de risco e a importância 

dada ao conhecimento técnico-científico e a tecnologia para a manutenção da 

vida. O autor discute a constante presença da morte, da ansiedade do paciente 

e da equipe trabalhadora, as rotinas rígidas e inflexíveis e a necessidade de 

uma ação rápida no atendimento. Nascimento(16) ainda adverte  que o cuidado 

de enfermagem se dá neste ambiente conturbado de aparelhagens múltiplas, 

de desconforto, impessoalidade, falta de privacidade e dependência 

tecnológica, isolamento social, entre outros. 

 O trabalho de Nascimento(16) ressalta a necessidade da relação do 

profissional com o meio em que ele atua, seja em relação ao conhecimento 

necessário para interagir neste meio, seja no aspecto da criação de rotinas 

rígidas, seja na necessidade de um atendimento rápido a um paciente. Além 

disso, destaca a importância de atribuições pessoais específicas para permitir a 

atuação de profissionais neste setor como, por exemplo, a necessidade de 

tomada de decisão em um ambiente hostil, muitas vezes, com o profissional 

sob estresse. Em outras palavras, os atributos desta unidade e a maneira 

específica de atuação neste ambiente exigem comportamentos específicos dos 

profissionais que ali atuam.  

 Caracterizando a utilização da tecnologia diante da abordagem humana 

em terapia intensiva, Vargas(15) descreve outro aspecto da “tecnologização”: é 

que os equipamentos, ou seja, a tecnologia em si, não pode ser 

responsabilizada por imprevistos causados aos pacientes em dependência 

destes aparelhos. Em contrapartida, os humanos (profissionais) são 

responsáveis pelo seu uso indevido ou em excesso, sendo os únicos, 

responsáveis pelo prejuízo oriundos da má utilização destes equipamentos. 

Menna(17) apud Vargas(15) defende que em hipótese alguma a tecnologia 

poderá substituir o profissional na assistência ao paciente enfermo e com 

exceção dos respiradores mecânicos, desfibriladores e dos monitores 
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eletrocardiográficos, a tecnologia presente em UTI´s é apenas um meio 

complementar para orientação do tratamento e diagnóstico. 

  

Outra implicação do uso de tecnologias em UTI é citada no trabalho de 

Kamanda(18) que verificou que as enfermeiras consideram a tecnologia 

importante para o cuidado do recém-nascido, sendo uma questão 

indispensável à sobrevida e posterior qualidade de vida de uma criança. 

Entretanto elas contrapõem a tecnologia à humanização, fato que a autora não 

concorda, porque afirma que a tecnologia e a humanização podem ser 

conciliadas. 

 Ainda descrevendo a Unidade de Terapia Intensiva, Nascimento(16), 

menciona que, em relação ao cuidado realizado nestas unidades e ao tipo de 

clientela atendida, as internações nestes centros são antecedidas de 

complicações orgânicas, que levaria a um potencial de risco de vida para os 

pacientes internados nestas unidades. Fato que tem contribuído para uma 

assistência de enfermagem baseada no modelo biomédico, ou seja, na 

abordagem tecnicista do cuidado centrado na esfera física da doença, situado 

no controle e manutenção das funções vitais. 

Cuidado, na concepção de Nascimento(16) não se restringe a uma ação 

técnica no sentido de fazer, mas também se expressa no sentido de ser de 

forma atitudinal e relacional. Para o autor, estes aspectos humanistas são 

desconsiderados ou pouco valorizados quando se trata de terapia intensiva em 

que a tecnologia e o tecnicismo predominam. 

Já em relação à divisão do trabalho na UTI, Souza(19) faz uma crítica ao 

enfermeiro que não atuando em suas competências delega seus afazeres a um 

profissional menos qualificado, relata que de acordo com a sua vivência em 

Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico não há uma hierarquização de 

tarefas entre os membros da equipe de enfermagem, visto que o enfermeiro, 

em grande maioria, executa tarefas mais simples, de pequena complexidade, 

enquanto o pessoal de nível médio desenvolve uma outra, de alta 

complexidade, sem a supervisão do enfermeiro.  
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 Souza(19) mostra a Unidade de Terapia Intensiva como uma unidade 

diferenciada tanto em relação à abordagem quanto em decorrência do uso de 

todo um aparato tecnológico, o que exerce influência sobre a atuação da 

equipe de saúde, já que os equipamentos usados no cuidado têm sido a cada 

dia, mais aperfeiçoados, o que dificulta a assistência dada à equipe de nível 

médio.Souza(19) ainda descreve que a equipe tem dificuldade no trato com a 

modernização e sofisticação tecnológica, havendo a necessidade de 

aprimoramento das técnicas desenvolvidas.  

 Esta seção buscou esclarecer que os ambientes de Terapia Intensiva 

estão permeados de equipamentos tecnológicos e de cuidados de alta 

complexidade. Esta tecnologia interfere na atuação dos profissionais conforme 

demonstrei em grande parte dos estudos aqui abordados. Este ambiente 

tecninológico de alta complexidade descrito por grande parte dos autores 

afirma a visão de “unidades frias”, com atendimentos rápidos e calculados por 

normas rígidas, o que traduz grande pressão sobre o trabalho destes 

profissionais. Toda essa problemática descreve o cenário atual das unidades 

de cuidados intensivos. 
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2.5 - Caracterizando o trabalho na UTI Neonatal  

 

A descoberta, o avanço científico na área da saúde e a criação de 

ambientes altamente tecnológicos produzem espaços para a concepção de 

novos conhecimentos, gerando a necessidade do aprendizado ao longo da 

carreira do profissional. Este fato que transforma o ambiente de trabalho em 

um local de aprendizado contínuo.  

Corroborando esta visão, Kamanda(18) afirma existir a necessidade de 

especialização das enfermeiras que atuam em Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal, visto que as orientações oferecidas em treinamentos e as 

informações dadas em cursos com técnicos de aparelhos são insuficientes. Em 

outras palavras, a introdução de tecnologias em ambiente de terapia intensiva 

demanda a necessidade de capacitação da equipe para atuar junto à 

tecnologia. 

É fundamental que o profissional inserido em Centros de Terapia 

Intensiva seja capaz de atuar nas necessidades específicas deste setor, 

criando soluções, reformulando maneiras de cuidar, sendo dotado de 

capacidade crítica de intervenção. 

Na literatura estrangeira existe grande preocupação a respeito da 

educação continuada do enfermeiro, já no cenário brasileiro quando se fala de 

educação continuada ou educação contínua, não é enfatizada somente a 

instrução do enfermeiro, mas também a educação da equipe técnica e auxiliar 

de enfermagem(20). 

Segundo McGowan(21) o conselho internacional das enfermeiras indicou 

que a qualidade do cuidado de saúde administrada ao paciente é diretamente 

dependente de uma equipe de cuidados qualificada. 

Para Merhy(22) os termos educação em saúde e trabalho em saúde são 

fundamentais para produzir as competências do trabalhador. Ela enfatiza que 

não pode haver separação entre estes dois termos, pois um produz o outro, 

firmando o profissional como sujeito ético-político produtor do cuidado. 

Corroborando essa idéia, Koizumi(20) apud Wichowiski e Kubsch expõe a 

necessidade atual de qualificação das equipes de saúde devido a grande 
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inserção tecnológica na prática, tornando-se mister,  que o enfermeiro aprenda 

o mais precocemente possível a  utilização de tecnologias. 

 A necessidade da educação em unidades de terapia intensiva não se faz 

imperativa somente pela qualidade dos cuidados prestados aos clientes 

atendidos, mas também está relacionada à diminuição dos gastos e da redução 

das taxas de infecções. É o que demonstra o trabalho realizado por Craig et 

al(23), no qual a educação em uma unidade de emergência pediátrica reduziu 

drasticamente a infecção primária da corrente sanguínea, gerando uma grande 

economia nos custos. 

 No Reino Unido, segundo Kitson(24), o treinamento de enfermeiras em 

UTI, cresceu nos últimos 30 anos, mas o principal foco continua sendo o 

desenvolvimento da equipe de enfermagem(24). No Brasil, de acordo com 

Koizumi(20), tanto o enfermeiro como o técnico e o auxiliar de enfermagem 

prestam cuidados aos pacientes, necessitando, para tanto, que todos estejam 

treinados e atualizados. 

 Em relação à presença da tecnologia na UTI, Kiekkas(25) cita a educação 

continuada como possível suporte, eficientemente compatível com as 

necessidades das unidades intensivas contemporâneas. 

 Outra evidência importante sobre a eficiência da educação continuada é 

relatada por Siddell(26), que descreve a melhoria dos conhecimentos de 

enfermeiras após uma sessão de educação sobre Aleitamento Materno. 

 Mais uma constatação sobre a educação contínua em unidade pediátrica 

de cuidado intensivo renal é citado por Harvey(27), que durante o seu 

treinamento utilizou a multidisciplinaridade durante as sessões de educação e 

enfatizou a importância da equipe médica treinada. 

A educação continuada ou permanente em terapia de cuidados 

intensivos é uma estratégia fundamental para se alcançar de forma eficaz os 

resultados esperados, garantindo a qualidade da assistência, assim como a 

otimização dos avanços tecnológicos inseridos no setor. Na maioria dos 

estudos em que a educação continuada é amplamente abordada percebe-se 

que esta estratégia é vastamente utilizada no cotidiano das Unidades de 

Cuidados Intensivos. 
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 A educação continuada emerge no campo prático, fundamentando a 

teoria e criando condições de uma reflexão crítica, gerando novos conceitos 

teóricos. Daí a necessidade de um constante movimento teórico-prático com o 

intuito de estimular a educação continuada da equipe de saúde. A educação 

continuada é uma prática que pode tornar os membros de equipes de saúde 

sujeitos do seu processo educacional, capazes de trabalhar novos dispositivos 

e de adotar métodos para melhor desenvolverem a sua prática. 

 A utilização de grupos multidisciplinares proporciona o enriquecimento e 

a troca de conhecimento nas Unidades de Terapia Intensiva e agiliza o 

processo de atualização. Grupos multidisciplinares são, ainda uma estratégia 

que responde a necessidade de profissionais mais preparados para lidar com 

situações adversas, e com uma visão crítica da assistência executada, ou seja, 

com perfil o mais adequado possível para ocupar os cargos oferecidos em UTI 

Neonatal. 

 A discussão e a construção de saberes oriundos da prática colaboram 

para a manutenção de uma equipe de enfermagem sempre atualizada e focada 

na excelência do atendimento. 
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2.6 - As competências necessárias à equipe de enfermagem para a 

atuação em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal/Pediátrica 

 

O fato da educação permanente/continuada fazer parte indispensável do 

cuidado de enfermagem em terapia intensiva indica, antes de tudo, a 

preocupação em conhecer quais os saberes necessários para a execução 

desta prática. 

Desta forma, iremos delinear algumas competências indispensáveis ao 

cuidado em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal/Pediátrica e buscaremos 

compreender quais as suas implicações. 

Os saberes necessários para a atuação da enfermeira especialista nas 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) são o conhecimento sobre 

vínculo mãe e filho, o relacionamento interpessoal e a abordagem de 

enfermagem à família(18). 

Em relação aos requisitos necessários para atuação em Terapia 

Intensiva Pediátrica, Souza(19) descreve que os achados mais significativos em 

seu estudo  foram: gostar de criança, paciência, conhecimento técnico, 

dedicação, tolerância, bom senso e equilíbrio emocional. 

Em relação à educação continuada do enfermeiro, Kamanda(18) descreve 

que os cursos de especialização neonatal devem abordar  fisiopatologia, 

técnicas de acesso endovenoso, manuseio de equipamentos eletrônicos, 

banco de dados eletrônicos, técnicas de relações interpessoais para saber 

trabalhar com as emoções, principalmente em situações de estresse.  

Caracterizando a demanda de cuidados na UTI Neonatal, Ferreira(28) 

afirma que a pele do recém-nascido, principalmente do recém-nascido pré-

termo (RNPT), ainda não está totalmente formada, não sendo barreira efetiva, 

necessitando de cuidados específicos. Afirma também que o RNPT é indefeso 

nessa fase, requerendo cuidados especiais que, em sua maioria, são de 

competência da enfermagem(28). 

 Em relação à manipulação mínima, Ferreira(28) descreve que a 

quantidade de procedimentos invasivos realizados nos recém-nascidos não 

permite que os mesmos descansem o tempo necessário para o seu 
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desenvolvimento neurológico, sendo utilizado como estratégia nas Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatais (UTIN) horários programados para manipular os 

RNPT. Para tanto, toda a equipe se organiza com o intuito de realizar o 

cuidado em um mesmo horário, favorecendo o descanso a esta criança por um 

tempo maior. 

 Em relação aos cuidados com o sistema sensorial do recém-nascido, 

todo os estímulos agressivos como dor, luz intensa, sons altos e mau 

posicionamento, podem ocasionar hemorragia intra-ventricular, sendo 

necessário cuidados como, o posicionamento adequado, o silêncio, a 

penumbra durante a noite. Cabe ressaltar que toda a diminuição do barulho é 

essencial para evitar danos decorrentes desses estímulos(28). 

 O controle térmico torna-se necessário a fim de evitar a hipotermia e 

consequências como vasoconstrição periférica, acidose metabólica, constrição 

de vasos pulmonares, aumento do consumo de oxigênio, hipoglicemia, 

hipercalemia, azoternia, oligúria, hipotensão, bradicardia, apnéia, hipoatividade, 

sucção débil, distenção abdominal e vômitos(28). Já a hipertemia tem 

consequências como vasodilatação periférica, acidose metabólica, hipotensão, 

taquicardia, taquipnéia, hipoatividade, sucção débil e intolerância alimentar(28). 

 Ainda Ferreira(28) descreve que o sistema imunológico, principalmente do 

recém-nascido pré-termo, é ineficiente, não funcionando os mecanismos de 

defesa celulares e humorais, prejudicados ainda pelas barreiras físicas não 

competentes como a pele gelatinosa, tornando-se alvo de infecções. Então, é 

essencial a lavagem das mãos para a manutenção e estabilidade desse recém-

nascido(28). 

 Infere-se que existe uma grande quantidade de saberes necessários às 

equipes que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva, principalmente a 

Neonatal. A complexidade deste setor, assim como a necessidade de um saber 

de qualidade, cria um campo para um permanente aprendizado. 

 Assim, a manutenção de cuidados atualizados e a qualidade da 

assistência ao recém-nascido são, cada vez mais, fator de sobrevivência desta 

população. Portanto, é necessário um aprimoramento eficaz da equipe 

assistencial para garantir a sobrevida destas crianças. 
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Neste estudo abordaremos a Educação Permanente como estratégia 

fundamental às transformações da assistência de enfermagem na UTI 

Neonatal de um Hospital Universitário, com a finalidade de contribuir para o 

avanço da assistência prática direta ao cliente. 
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 3 – METODOLOGIA 

 
3.1 – Diretrizes Metodológicas 

 

Este trabalho retrata uma pesquisa qualitativa descritiva e exploratória 

de campo realizada no setor de UTI Neonatal por acreditar ser este setor de 

trabalho palco de transformações diárias ocasionada pelos avanços 

tecnológicos necessitando de profissionais capacitados para a atuação junto ao 

cliente.  

 Entendemos por campo, o recorte espacial que corresponde à 

abrangência, em termos empíricos do recorte teórico correspondente ao objeto 

de investigação. O trabalho de campo constitui uma etapa essencial da 

pesquisa qualitativa, que a rigor não poderá ser pensada sem ele(29)
. 

 A pesquisa exploratória é desenvolvida com o objetivo de proporcionar 

uma visão geral de tipo aproximativa, acerca de determinado fato(30). Tem como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. 

Na pesquisa descritiva, usualmente realizada por pesquisadores sociais 

que se preocupam com a atuação prática(31) temos como objetivo primordial à 

descrição das características de determinada população com fenômeno. A 

observação sistemática é freqüentemente utilizada em pesquisa que tem como 

objetivo a descrição precisa de fenômenos ou teste de hipóteses. Nesse caso, 

o pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade ou grupo que são 

significativos para alcançar os objetivos pretendidos. Por esta razão ele elabora 

previamente o plano de observação(31).   
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3.2 – Cenário do desenvolvimento da pesquisa 

 

 O estudo proposto teve por cenário a UTI Neonatal do Hospital 

Universitário Sul-Fluminense – HUSF, localizado no município de Vassouras–

RJ. 

O HUSF é uma instituição privada, pertencente à Fundação Educacional 

Severino Sombra, conveniada ao SUS, ao qual se destina a maior parte de seu 

atendimento.  

O referido Hospital possui um total de 182 leitos sendo divididos em 8 

(oito) leitos para a Unidade de Terapia Intensiva Adulto; 6 (seis) leitos de UTI 

Neonatal; 22 (vinte e dois) leitos de enfermaria, divididas em dois pavimentos; 

9 (nove) apartamentos; 5 (cinco) salas de cirurgia; 1 (uma) sala de parto; 1 

(uma) sala de recuperação pós anestésica; 7 (sete) leitos de alojamento 

conjunto; 2 (dois) leitos de isolamento; 47 (quarenta e sete) consultórios; 

Laboratórios de Análise Clínicas; Laboratório de Anatomia Patológica; Pronto 

Socorro, alojamento para médicos plantonistas e 1 (uma) sala de repouso. 

 No HUSF atuam 22 (vinte e dois) enfermeiros divididos nos setores 

citados acima e um exerce a função de Diretor de Enfermagem. 

O Hospital é dotado de um Centro de Estudos, onde são realizados os 

cursos de capacitação de todos os profissionais que atuam no Hospital, por 

iniciativa dos enfermeiros lotados nos setores, docentes e discentes da 

Universidade Severino Sombra, com apoio dos gestores do Hospital e 

coordenadores da universidade. 

 

 

 

3.3 – Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

  Os sujeitos do estudo foram 13 profissionais de enfermagem, 

enfermeiros e técnicos, que atuam na UTI Neonatal do Hospital Universitário 

Sul-Fluminense. 
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3.4 - Procedimentos éticos da pesquisa 

 

Em relação aos aspectos éticos do estudo, esta pesquisa foi 

desenvolvida respeitando as diretrizes estabelecidas na Resolução 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde, que descreve as condutas éticas a serem 

realizadas em pesquisa envolvendo seres humanos(32). 

           Entende-se por pesquisa envolvendo seres humanos, qualquer pesquisa 

que, individual ou coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou 

indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações 

ou materiais(32). 

           A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética de pesquisa da Cidade de 

Vassouras - RJ, conforme Resolução CNS 196/96 e foi aprovada em 27 de 

junho de 2007 com o número de registro 0001.0.326.258-07 (cf. anexo I). 

 Ainda seguindo as normas éticas para realização de pesquisa, foi 

coletado junto aos sujeitos da pesquisa o termo de consentimento devidamente 

assinado para a realização e desenvolvimento da pesquisa (cf. apêndice A) e 

foi realizado também o pedido de autorização para a realização da pesquisa no 

campo acima descrito e orientações (cf. anexos Apêndice B). 
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3.5 - Estratégias de coleta de dados 

 

 O processo de produção de dados da pesquisa se deu a partir de 

entrevistas com 20 perguntas, realizadas no período do dia 16 ao dia 23 de 

outubro de 2007 quando foram coletados os dados por meio de gravação em 

áudio. 

 Ao iniciar a entrevista, a pesquisadora apresentou os objetivos do estudo 

e a metodologia a ser utilizada, esclarecendo as dúvidas e explicando a 

importância da participação das pessoas para a pesquisa. 

 Na seqüência, foi abordado o tema proposto, a saber, a educação 

permanente. Foram identificados os problemas mais comuns que requerem 

capacitação dos profissionais na UTI Neonatal do Hospital Universitário Sul-

Fluminense – HUSF. Foi relatada a percepção dos sujeitos sobre as 

competências necessárias para a atuação na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (neste momento foram avaliados os processos educativos existentes 

na UTI Neonatal). E por último foi formulado junto aos sujeitos da pesquisa um 

projeto de implantação de estratégias de educação permanente para a equipe 

de enfermagem da UTI Neonatal do HUSF.  

 

3.6 - Estratégias para análise dos dados 

 

Os dados foram abordados segundo a técnica de análise temática, de 

Bardin(33), que a define como uma unidade de significações que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

serve de guia à leitura(33). Num primeiro instante, realizei na pré-análise, uma 

leitura flutuante do material, a fim de interpretar o significado das falas 

coletadas. Logo em seguida, busquei identificar o núcleo central que me 

auxiliou no entendimento do texto por intermédio da organização das falas ou 

palavras recorrentes relacionadas no texto. Para finalizar, apontei as categorias 

teóricas ou empíricas para assim especificar os temas(30). 

Definir as categorias analíticas utilizando o modelo aberto, de acordo 

com Laville e Dionne(34), que segundo os autores não são fixas, formatando-se 
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durante a própria análise. Para elaborar as categorias considerei os critérios de 

repetição e de relevância do discurso dos entrevistados.  

Os dados pré-analisados deram origem às seguintes temáticas: 

 

Tecnicismo. 

 

 Caracterizando a equipe que trabalha na UTI Neonatal do Hospital 

Universitário Sul-Fluminense 

 Ações desenvolvidas cotidianamente pela equipe de enfermagem na 

UTI Neonatal com ênfase nos aspectos técnico-emocionais e as 

necessidades de educação permanente 

 O Relacionamento interpessoal em equipe multiprofissional na UTI 

Neonatal – inter faces de um saber/aprender 

 O que é ensinado e o que é praticado na UTI Neonatal do Hospital 

Universitário 

 

Educação Permanente como necessidade que se impõe.  

 

 A visão da equipe de enfermagem sobre os problemas vivenciados na 

UTI Neonatal que requerem medidas educativas. 

 O que é Educação Permanente para os profissionais que trabalham na 

UTI Neonatal do Hospital Universitário. 

o Educação Permanente como oferta de cursos. 

o Educação Permanente como processo de Atualização. 

o Educação Permanente como presença do enfermeiro ao lado da 

equipe técnica. 

 A Necessidade de Educação Permanente segundo os trabalhadores da 

UTI Neonatal do Hospital Universitário. 

o Os problemas vivenciados pela Equipe na execução dos 

processos educativos. 

 A necessidade de interesse pessoal pelo aprendizado. 

 A necessidade de  frequencia nos cursos ministrados. 
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 A necessidade de apoio financeiro. 

 A Necessidade de melhoria dos aspectos técnicos, 

interpessoal e de humanização da assistência realizada ao 

cliente. 

 A necessidade da escolha de uma metodologia adequada 

na realização dos processo de capacitação da equipe. 

 A necessidade da escolha adequada do tema. 

 A necessidade de um educador com boa preparação. 

 Melhorias a serem realizadas nos processos de educação permanentes 

já existentes no setor de UTI Neonatal do Hospital Universitário Sul-

Fluminense. 

 Como se dá o processo de capacitação da equipe de enfermagem na 

UTI Neonatal do Hospital Universitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31 

 

4 - APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O principal objetivo dessa seção é apresentar uma intelegibilidade dos 

dados coletados de modo a responder as questões que norteiam esta 

pesquisa. Para tanto, a análise está organizada segundo as categorias de 

discursos emergiu, conforme foi observado na pré-análise de dados.  

4.1 - Caracterizando a equipe que trabalha na UTI Neonatal do 

Hospital Universitário Sul-Fluminense 

 

 Dos treze depoentes, constatei que a faixa etária do grupo está 

compreendida entre 28 e 57 anos, sendo que doze são do sexo feminino e um 

do sexo masculino. 

 Antes de citar a formação dos sujeitos entrevistados é importante 

ressaltar uma peculiaridade do Hospital Universitário no qual foi realizada a 

pesquisa. O mesmo possui um programa de bolsas de estudo o qual permite 

aos seus funcionários realizarem faculdade no regime de bolsa integral sem 

nenhum ônus ao servidor sendo necessário somente a comprovação de estar 

ligado ao quadro de trabalhadores e/ou ser dependente (filho de algum 

trabalhador). Com isso, vários funcionários e filhos de funcionários estudam 

com bolsa integral na Universidade. Por este motivo, é comum encontrar entre 

o quadro de técnicos e auxiliares desta instituição profissionais que exercem 

atividades do nível médio, que cursam ou cursaram o ensino superior. A 

permanência dos enfermeiros já formados na função de técnico de 

enfermagem se dá devido à pouca oportunidade de emprego na área formada 

ou para manter a bolsa do filho que está cursando o ensino fundamental ou 

superior na própria instituição. 

 É também comum encontrar no quadro de enfermeiros desta instituição 

profissionais que trabalhavam anteriormente como auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agora exerce a função de enfermeiros devido à formação 

profissional conquistada posterior à admissão. Durante os anos de serviço 

prestados na instituição, parte significativa de seus trabalhadores cursa 

paralelamente a faculdade de enfermagem. Assim, podemos dizer que a 
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referida instituição colabora de forma significativa com a qualificação de seus 

profissionais, desenvolvendo uma política institucional de incentivo à educação 

de seu corpo de funcionários. 

 Em relação aos auxiliares de enfermagem que trabalham nesta 

instituição foram solicitados a realizarem o curso de complementação do 

técnico de enfermagem com vistas às novas mudanças a serem realizadas em 

relação a esta categoria profissional, mediante os órgãos regulamentadores da 

profissão. Nesta perspectiva, o Hospital Universitário em estudo já não contrata 

auxiliares de enfermagem sendo exigido no mínimo a formação de técnico de 

enfermagem. 

 Todos os profissionais de enfermagem do nível técnico, contratados 

atualmente são oriundos do estágio de no mínimo três meses realizados nesta 

instituição.  

 Em relação à experiência profissional (trabalho ou estágio) anterior ao 

trabalho na UTI Neonatal em alguma unidade de terapia intensiva, observei 

que seis depoentes (46,2%) afirmaram já ter trabalhado em unidade de terapia 

intensiva e sete (53,8%) relatam não ter trabalhado. Em relação ao tempo de 

atuação nestas unidades, as experiências dos participantes variaram de 2 a12 

anos.  

Sete depoentes (53,8%) relataram nunca ter trabalhado em terapia 

intensiva antes da sua contratação para o trabalho na UTI Neonatal em estudo. 

Entre eles, um relata que a equipe contratada para trabalhar nesta unidade 

teve cursos e visitas patrocinados pelo Hospital Universitário a outros hospitais 

que possuíam o serviço de terapia intensiva neonatal antes do evento de 

inauguração desse setor, também relata experiência em outros setores que 

não compreendem a terapia intensiva, como pode ser confirmado no relato 

abaixo. 

“Não, nunca trabalhei em unidades de terapia intensiva antes, mas 

antes de inaugurar a neonatal nós tivemos vários cursos: tivemos um 

curso no hospital (tal em tal cidade vizinha) tivemos um curso no 

(outro hospital) na cidade do Rio de Janeiro, mas eu sempre 

trabalhei com o serviço de pediatria berçário alojamento conjunto” 

(Depoente 1). 
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 Tendo em consideração o conjunto de entrevistas, infere-se uma grande 

complexidade no que se refere aos caminhos trilhados no desenvolvimento das 

competências profissionais dos entrevistados. Os conhecimentos dos 

profissionais são construídos por caminhos distintos que agregaram saberes 

aos já adquiridos em atividades anteriores. Em outras palavras, a formação dos 

profissionais participantes deste estudo envolve noções geradas em cursos 

variados, em setores diferentes e em serviços diversos. A terapia Intensiva em 

grande parte não fazia parte da sua formação profissional antes do trabalho na 

UTI Neonatal, sendo em grande parte a sua aprendizagem baseada em outras 

experiências como as informações utilizadas para atuação no setor de 

pediatria, alojamento conjunto etc. 

 A educação deve ser pensada de forma holística, integrando a formação 

geral à educação profissional para que ela possa atuar formando ao longo da 

vida conhecimentos, valores, atitudes e qualificações a esse profissional(9). 

Para realizarmos com efetividade processos de educação permanente 

devemos atentar para a história de vida do profissional, mapeando os 

caminhos por ele trilhado para entender como ele aprende e o que o 

impulsionou durante a sua trajetória. Para Freire(6) é fundamental conhecer a 

história, os valores e as preocupações do trabalhador para que possamos 

entender o seu processo de educação permanente. 

 Há um atravessamento da formação profissional dos depoentes com a 

sua própria história de vida, a classe social a que pertencia e o esforço para 

melhorar de vida como observamos no relato abaixo: 

 

“Eu trabalhei primeiro na área de frigorífico, depois eu fui Copeira, fiz 

o Auxiliar de Enfermagem e depois eu fiz o Técnico de Enfermagem. 

Trabalhei com clínica médica, clínica cirúrgica, berçário e por vários 

setores” (Depoente 2).  

 

O relato acima demonstra as contradições e desafios que se apresentam 

na formação profissional da enfermagem na atualidade. Na 

contemporaneidade, a luta cotidiana pela sobrevivência e a necessidade da 
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melhoria de vida impelem o profissional a atuar em diferentes cenários e 

cumprir diversos papeis.  

Assim sendo, qualquer projeto de educação permanente desses 

profissionais envolve pensar também no seu contexto social e cultural, 

considerando os caminhos que traçaram para chegar onde estão hoje. Ou seja, 

a educação permanente deve ser situada e contextualizada, visto que, de 

acordo com Freire(6) é de grande importância respeitar os saberes do 

educando, principalmente aqueles originados nas classes sociais populares e 

que são edificados na prática comunitária. 

Também a sociedade tem grande papel neste processo de formação, 

pois atua neste indivíduo de forma a integrá-lo, trata-se de um processo político 

determinado pelo tempo e pelo espaço que esse sujeito encontra-se(11). 

 O cenário e atuação e os múltiplos atores interferem na formação 

profissional desse indivíduo. Ficou muito evidente que além da história social 

desse sujeito a atuação em múltiplos setores, clínica médica, pronto socorro, 

alojamento conjunto, pediatria, etc, contribui de forma significativa para a 

formação do profissional inserido na neonatal além é claro das competências 

específicas da neonatatologia aprendidas na UTI Neonatal. 

Encontramos, ainda, em muitas situações, o início da construção de 

saberes pautados em experiências adquiridas em estágios profissionalizantes 

que não foram em terapia intensiva, mas em outros setores de menor 

complexidade, marcando o início da atuação profissional,conforme se pode 

observar nos relatos abaixo: 

 

“Não trabalhei em terapia intensiva. Fiz estágio dentro da área de 

pediatria. No HUSF mesmo. Este estágio durou um ano” (Depoente 

3). 

 

“Não, formei-me técnica de enfermagem e fui direto trabalhar no 

Hospital Escola, fui direto para a Pediatria e depois para o 

Alojamento Conjunto, mas em UTI Neonatal nunca atuei. No outro 

hospital em que eu trabalhava (em uma cidade vizinha), eu 

trabalhava em Pediatria, Clínica Médica e Alojamento Conjunto” 

(Depoente 4). 
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Ficou claro que os profissionais que atuam na UTI Neonatal em estudo 

têm formação diversificada. Alguns já trabalharam até em Frigorífico antes de 

chegar à área da saúde, trabalhando também como copeiros e, finalmente 

como auxiliares de enfermagem. Destaca-se assim, o nível sócio-cultural 

desses profissionais e a influência de determinadas classes sociais na 

constituição da identidade dos trabalhadores de enfermagem.  

Os profissionais que fazem parte do corpo de trabalhadores na UTI têm 

formação modelada por competências adquiridas na terapia intensiva adulta e 

na área do cuidado com a criança. Há ainda profissionais que adquiriram 

competências em outros setores, como clínica médica, confirmando um 

histórico de formação que se constrói por caminhos e aprendizagens que se 

realizaram em setores, épocas e até em instituições diferentes. Nestas 

circunstâncias, cabe, ainda ressaltar que os profissionais frequentemente 

aprenderam com a prática, na rotina de trabalho ou de cursos realizados pelas 

próprias instituições nas quais trabalharam. 

O aprendizado sobre neonatologia se dá por meio de outros 

conhecimentos prévio em clinica médicas e cirúrgicas e setores de cuidado 

com a criança como pediatria e alojamento conjunto, etc., ou seja, aprende-se 

através do que já tinham aprendido e eles passam a conhecer a partir do que já 

tinha conhecimento(10). Importa por isso compreender a centralidade atribuída à 

aprendizagem ao longo da vida para o desenvolvimento da boa prática 

profissional. 

 Ribeiro(36), destaca que no setor de saúde, os médicos, 

majoritariamente, ocupam espaços de decisão e mantêm certa independência 

no que diz respeito ao seu trabalho, e poucos dependem do salário, o que não 

acontece com a enfermagem, em que a maioria é assalariada e apenas uma 

pequena parcela de enfermeiros atua de forma independente, fora do trabalho 

coletivo institucional, no caso das instituições hospitalares. O que confere à 

enfermagem um caráter de luta cotidiana em detrimento da troca do serviço 

braçal por capital. 

           Em relação ao tempo de serviço no Hospital em estudo, constatei que 

variava de dois anos e meio a 20 anos, ficando desta forma a sua distribuição: 
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nove depoentes (69,3%) trabalham de dois anos e meio a dez anos, e quatro 

depoentes (30,7%) trabalham de onze a vinte anos. Nota-se que grande parte, 

mais da metade, tem até dez anos de trabalho neste estabelecimento de saúde 

(Hospital Universitário) o que também contribui para o fato de a unidade 

neonatal (UTIN em estudo) ter apenas seis anos de funcionamento. 

 O grupo de trabalhadores que se encontra entre onze a vinte anos de 

trabalho estava relacionadoa várias funções desempenhadas no mesmo 

hospital e, às vezes, em diversas categorias profissionais fora da enfermagem 

realizadas pelo mesmo profissional, conforme o discurso abaixo: 

 

“Bem, dentro da instituição, isto é, do Hospital Universitário, tenho 20 

anos de trabalho, mas eu não comecei como enfermeiro, mas sim 

como técnico de fisioterapia. Trabalhei como técnico de laboratório, 

depois como técnico de ortopedia. Em 1994, passei pela graduação, 

então já são 10 anos como enfermeiro e totalizando 20 anos na área 

da saúde” (Depoente 5). 

 

 Em relação a possuir outros empregos além do Hospital Universitário foi 

constatado que sete (53,8%) não possuem, atualmente, outro emprego além 

do Hospital Universitário e seis (46,2%) relatam ter outras atividades além do 

Hospital. 

 

“Trabalho com Saúde Pública e sou professor ao mesmo tempo” 

(Depoente 7). 

 

“Trabalho na coordenação da Saúde da Mulher do município já há 

cinco anos” (Depoente 8). 

 

 Em relação ao tempo de formação (técnica ou acadêmica) dos 

profissionais que trabalham na UTI Neonatal do HUSF, surgiram relatos 

referentes ao tempo em que estes profissionais atuaram em diversos setores 

diferentes, anteriores ao da área da saúde, sendo que esta informação foi 

desconsiderada, levando em conta somente o tempo de formação dentro da 

saúde, que variou de quatro a vinte e dois anos. Os que têm formação 
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profissional inferior a dez anos corresponde a apenas dois entrevistados 

(15,4%) e os com formação superior a dez anos corresponde a onze depoentes 

(84,6%). 

 A grande maioria dos profissionais possui mais de dez anos de formação 

superior na área da saúde. Entretanto, a análise dos relatos destaca a 

comprovada complexidade da formação profissional desses indivíduos, que é 

variada tanto no que tange à categoria a que pertencem (enfermagem) quanto 

ao tempo de trabalho em UTI Neonatal. Por exemplo, os dados demonstram 

que um mesmo depoente já foi auxiliar, técnico ou enfermeiro, porém já atuou 

também em outros segmentos fora da área da enfermagem tais como, biologia, 

rede frigorífica, copeira etc. Além disso, no que diz respeito ao tempo de 

trabalho na UTI Neonatal, há uma variação entre quatro e dez anos de 

experiência. Deste modo, considerando que a unidade em estudo possui seis 

anos de funcionamento e que apenas dois depoentes (15,4%) têm quatro anos 

de trabalho, cinco (38,5%) têm cinco anos e seis (46,2%) estão na UTI 

Neonatal desde a criação da unidade, podemos dizer que, uma parcela 

significativa dos funcionários entrevistados estão trabalhando nesta unidade 

desde a sua inauguração. 

 Os dados estão relacionados ao somatório de tempo total de trabalho 

dos sujeitos da pesquisa nesta unidade, sendo que nem sempre estes 

indivíduos estiveram numa mesma categoria profissional da enfermagem 

durante estes anos. Por exemplo, durante este período, os que iniciaram como 

auxiliar hoje são técnicos de enfermagem e alguns técnicos já são enfermeiros, 

pois como discuti acima, esta instituição disponibiliza bolsas de estudo aos 

funcionários na IES (Instituição de Ensino Superior) vinculada a este Hospital 

Universitário. 

Os papéis desempenhados dentro da UTI Neonatal em estudo, no 

período da realização da pesquisa, era desempenhado por três enfermeiros 

chefes de plantão, um enfermeiro chefe de plantão/enfermeiro técnico 

responsável, um enfermeiro diretor de enfermagem e oito técnicos de 

enfermagem, contabilizando o total de treze depoentes. 
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Nota-se a rede de relações e caminhos traçados pelos trabalhadores da 

UTI Neonatal para a construção de sua formação profissional, as questões 

emergentes da avaliação do seu contexto social, de seus caminhos de vida 

para desenvolver metodologias educacionais que atendam a sua necessidade 

de capacitação. Como descreve Freire(6), é socialmente aprendendo que se 

percebe que era possível e depois preciso trabalhar maneiras, caminhos e 

métodos de ensinar. 

 

4.2 - Ações desenvolvidas cotidianamente pela equipe de 
enfermagem na UTI Neonatal com ênfase nos aspectos técnico-
emocionais e as necessidades de educação permanente  

 

Nos relatos das ações desempenhadas pela equipe de enfermagem na 

UTI Neonatal, onze depoentes (84,6%) descreveram suas ações como 

técnicas/administrativas, um depoente (7,7%) descreveu aspectos 

emocionais/técnicos e um depoente (7,7%) relacionou o aspecto 

interpessoal/multiprofissional como uma ação cotidiana realizada na UTI 

Neonatal. Para melhor visualização, relaciono os dados no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Ações enfatizadas pela equipe de enfermagem na UTI Neonatal. 

Vassouras, 2007. 

 

Relatos das ações 

desenvolvidas 
Frequência Percentual(%) 

Procedimentos técnicos e 

administrativos 
11 84,6% 

Aspectos emocionais e 

técnicos 
1 7,7% 

Relacionamento inter-

pessoal 
1 7,7% 

Total 13 100% 
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Os aspectos identificados pelos depoentes em relação ao trabalho 

desenvolvido pela equipe de enfermagem percebemos a citação de aspectos 

emocionais e técnicos. 

 

“Primeiramente brincar com os meus bebês, eu adoro eles! Eu já 

chego de manhã cumprimentando cada um deles. Bom dia! Pergunto 

como é que eles passaram e depois eu me preparo para cuidar de 

todos. Começa a nossa rotina com os sinais vitais: temperatura, 

frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, glicemia capilar 

(conforme a prescrição) e, em seguida, iniciamos a dieta dos bebês.” 

(Depoente1) 

 

 Observa-se no depoimento acima que o relacionamento interpessoal 

enfermeira-bebê é a base do cuidado estabelecido.  A rotina de trabalho está 

baseada nos aspectos emocionais, tais como, “cumprimentar cada um deles” e 

aspectos técnicos da unidade: “depois começamos com os sinais vitais: 

temperatura, frequência cardíaca e respiratória”. Podemos perceber que o 

cuidado na UTI Neonatal, na visão da depoente 1, está abalizado em laços 

emocionais criados entre o profissional e o bebê e, ao mesmo tempo, na 

preocupação em relação aos procedimentos técnicos necessários para a 

sobrevida do bebê.  

A atividade prática da enfermagem determina procedimentos que 

necessitam de grande interdependência deste profissional, sendo que a 

motivação aparece como fator principal na aquisição da excelência da 

assistência prestada, aliada à satisfação deste trabalhador.  

          Na UTI Neonatal é comum a longa permanência do bebê na unidade. 

Como grande parcela desta população é prematura, após a estabilização 

clínica, o bebê permanece no setor para adquirir peso adequado, tornando a 

internação, geralmente longa, gerando uma convivência estreita da equipe de 

enfermagem com o recém-nascido e sua família.  

As relações individuais e coletivas na enfermagem são construídas na 

interação entre as pessoas, denominada “Interacionismo Simbólico”. Tal 

interação define em grande parte as ações individuais e coletivas desde grupo 

e determina as situações que influenciam no contexto social a que pertencem. 
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 A preocupação com os aspectos técnicos é compartilhada pela 

depoente 13, como pode ser observado abaixo: 

“Todo dia quando eu chego, eu acabo com as minhas mãos e os 

meus braços de tanto lavá-los (risos). Aí passo visita em cada bebê 

para saber o que aconteceu. A gente assume o plantão, fazemos a 

evolução do bebê, checamos os sinais vitais e a rotina toda. 

Realizamos os cuidados utilizando o capote quando necessário e, 

mantemos o material individual de cada bebê. Sempre estamos 

atentos com relação isso, jamais esquecemos, nos policiamos 

muito.” (Depoente13) 

 No relato acima há uma grande valorização dos aspectos técnicos do 

procedimento, principalmente no que se refere à higienização das mãos, sendo 

a prevenção da infecção hospitalar parte da competência necessária para a 

atuação da equipe multiprofissional. Todavia, parece haver um certo sofrimento 

na execução desta e de outras técnicas. 

 Segundo Martins(37) o enfoque do trabalho não deve só atender as 

necessidades de saúde dos usuários, mas também deve visar a saúde dos 

trabalhadores, estimulando-os e tornando-os partícipes do processo. O 

trabalhador desapropriado de sua competência é cada vez mais privado de seu 

conteúdo humano. Nesse caso, a execução do trabalho torna-se uma 

obrigação em que a participação ativa e prazerosa acaba sendo substituída por 

uma ação mecanizada. 

O trabalho no setor de saúde, conforme Ribeiro(36), é hoje, 

majoritariamente, um trabalho coletivo institucional, e que se desenvolve com 

características do trabalho profissional e, também, da divisão parcelar ou 

pormenorizada do trabalho e da lógica taylorista de organização e gestão de 

trabalho. 

 Martins(37) alerta que outro aspecto que precisa ser considerado diz 

respeito ao processo de desgastes psíquico, físico e emocional, bem como ao 

das relações, que ocasiona sofrimento no trabalho, como é percebido no relato 
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“todos os dias eu acabo com as minhas mãos”, especialmente se as condições 

existentes para a sua realização são circundadas de fatores desfavoráveis. 

 Em outros relatos dos participantes da pesquisa pode-se observar que 

grande importância é dada aos aspectos técnicos como segue abaixo: 

 

“Todo dia como técnica de enfermagem realizamos o banho do 

recém- nascido, banho de imersão acima de 1,800 kg e abaixo de 

1,450 kg a gente dá o banho no leito. Agora a enfermeira diz que vai 

ficar preconizado banho duas vezes por semana nos prematuros, 

mas ainda está em processo de estudo. Realizamos o preparo e a 

administração de medicamentos e encaminhamos o material para a 

esterilização e buscamos os medicamentos na farmácia” (Depoente 

4). 

 

“Nós realizamos a verificação de sinais vitais, aspiramos as vias 

aéreas e o tubo orotraqueal, trocamos as fraldas, realizamos 

mudança de decúbito e fazemos o rodízio do sensor de oximetria de 

pulso nos membros. Realizamos também a punção venosa, 

auxiliamos na entubação e  na passagem do cateter epicutâneo e 

umbilical. Sempre realizamos as rotinas de administração e preparo 

de medicação” (Depoente 10). 

 

“Ações realizadas direto com o bebê incluem pesagem, higiene, 

monitoramento, avaliação do acesso venoso do recém nascido, 

orientações à mãe” (Depoente 11). 

 

“Eu realizo os sinais vitais: temperatura, respiração e pulso. Faço a 

higiene corporal, preparo e administro a medicação e realizo a 

pesagem do recém nascido” (Depoente 3). 

 

“TPR, caderno, papeleta e medicação” ( Depoente 2). 

 

“Preparo a medicação, realizo os cuidados com o recém-nascido. 

Encaminho o material para a manutenção e vejo se os equipamentos 

estão funcionando bem” (Depoente 12). 
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“Aqui na unidade tem uma rotina pré-estipulada que nós seguimos, 

trabalhamos fora da rotina apenas nas intercorrências.” (Depoente 7) 

 

Nos relatos dos Depoentes 2 e 12 compreendemos a preocupação com 

os aspectos administrativos do setor neonatal, indicando a inquietação da 

equipe com o registro e a execução das rotinas. 

  Além disso, os relatos evidenciam a presença de uma grande 

apreensão com a rotina do setor e os procedimentos técnicos realizados ao 

recém-nascido, estando presente mesmo no depoimento dos enfermeiros que 

além de supervisionar também atuam realizando procedimentos técnicos de 

maior complexidade, como relatado abaixo.  

 

“Nós realizamos assistência ao recém nascido grave ou não. 

Aspiramos o TOT, colhemos sangue, trocamos sonda, fralda e 

administramos a dieta quando a equipe está muito ocupada. 

Passamos cateter, realizamos auxílio ao médico nos procedimentos 

de entubação e de cateterismo umbilical. Realizamos a supervisão 

do serviço da limpeza, fiscalizamos a desinfecção dos 

equipamentos, supervisionamos o serviço da enfermagem quanto à 

assistência prestada e às técnicas que estão sendo realizadas. 

Também controlamos os equipamentos pertencentes à unidade e os 

encaminhamos à manutenção, quando necessário” (Depoente 6). 

 

“Realizamos o pedido de materiais, revisamos os materiais e as 

incubadoras, controlamos as balas de oxigênio além da supervisão 

leito a leito com as crianças. Punção venosa, passagem de PICC 

(cateter epicutâneo), cateterismo orogástrico e vesical. Enfim, todo o 

procedimento realizado pelo técnico a enfermeira aqui faz também” 

(Depoente 9). 

 

“Na supervisão geral, como eu te falei, nós também trabalhamos 

com os procedimentos técnicos realizados diretamente com 

paciente. Realizamos os procedimentos mais invasivos como a 

aspiração do tubo orotraqueal, auxilio, às vezes, a inserção do 

cateter epicutâneo e todos os procedimentos invasivos em geral com 

o recém nascido. Os procedimentos relacionados diretamente com a 
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supervisão seriam verificar a validade de medicamento estocado na 

unidade e checar o carro de parada” (Depoente 8). 

 

 Conforme percebemos nos relatos acima a enfermeira chefe 

responsável pela supervisão da unidade relata também a sua participação nos 

procedimentos técnicos realizados diretamente ao cliente internado neste setor. 

É importante destacar que em cada plantão encontra-se apenas uma 

enfermeira chefe atuando com a equipe de técnicos deste setor. O trabalho 

desta enfermeira, como é visto nos relatos anteriores, desdobra-se em 

supervisão e execução dos procedimentos ao cliente. 

Para Matos(38), o modelo proposto por Florence Nightingale, na 

Inglaterra, influenciada pela lógica de organização capitalista do trabalho, 

institui a divisão entre o trabalho intelectual e manual, a enfermeira 

desempenha a função de gerente centralizador do saber, que domina a 

concepção do processo de trabalho de enfermagem e delega atividades 

parcelares aos demais trabalhadores de enfermagem. Destaca-se a 

preocupação com o “como fazer”, o que é demonstrado, nos dias atuais, na 

divisão do trabalho e na excessiva preocupação com manuais de 

procedimentos, rotinas, normas, escalas diárias, entre outros. 

 Destaca-se na equipe participante da pesquisa uma preocupação em 

cumprir a tarefa. Parece que, para os entrevistados, o desempenho é avaliado 

pelo quantitativo de procedimentos realizados. Os técnicos cuidam da 

assistência e a enfermeira chefe assume a supervisão e os cuidados aos 

pacientes mais graves tendo o controle do processo de trabalho. 

Uma outra característica encontrada nos relatos foi a preocupação com 

a multidisciplinaridade e o entrosamento entre equipes, evidenciando o 

relacionamento interpessoal como importante para a realização das ações 

cotidianas na UTI Neonatal. 

 

“Em termos de ações executadas na UTI Neonatal, primeiramente, 

eu penso que tem uma integração das equipes, aí a importância 

deste processo de capacitação e de educação continuada para dar 

este suporte. Um exemplo claro é o Hospital Amigo da Criança, não 
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tem como ele acontecer se não tiver apoio do setor administrativo, 

da gerência e até mesmo da superintendência” (Depoente 5). 

 

Percebemos a grande preocupação da equipe com os aspectos técnicos 

administrativos e uma pequena parcela dos depoentes preocupados com os 

aspectos técnico-emocionais e interpessoais/multiprofissional.  

 Neste aspecto, Amestoy(39) fala que o agravante que perdura na prática 

de saúde é a lógica tecnicista, cuja preocupação está no saber-fazer em 

detrimento do saber-ser, com o trabalho tornando-se uma obrigação,  em que 

não existe uma participação ativa e prazerosa dos trabalhadores, sendo esta 

substituída por uma ação mecanizada. 

 Amestoy(39) acredita que a educação permanente pode contribuir no 

primeiro passo para que ocorra a amenização das condições atuais de trabalho 

nos hospitais, por meio do distanciamento desse modelo institucional que só 

aliena e transforma a prática de saúde em carga pesada, sofrida, 

transformando-a em satisfação profissional, desenvolvimento e capacitação 

pessoal.  

 Foram evidenciados como competências necessárias para a atuação na 

UTI Neonatal domínios, tais como: saberes fundamentados na humanização da 

assistência neonatal, competência técnico-científica (destreza prática e 

conhecimento teórico), aspectos organizacionais, administrativos e 

competências pessoais (relacionamento interpessoal com a equipe de 

enfermagem e com a equipe multidisciplinar). 

 Os aspectos apontados acima conferem com o que falou Souza(19) sobre 

processos de humanização na terapia intensiva. Ele fala que neste setor é 

fundamental gostar de criança e ter bom conhecimento técnico. Ressaltando 

aspectos interpessoais como tolerância, dedicação, bom senso e equilíbrio 

emocional. 

 As competências necessárias, abordadas em cursos de educação 

continuada de enfermeiros, segundo Kamanda(18), focalizam os aspectos 

fisiopatológicos do cliente, as técnicas de acesso venoso, o manuseio de 

equipamentos eletrônicos e as técnicas de relações interpessoais e 

principalmente saber trabalhar a emoção em situações de estresses. 
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 Confirmou-se neste estudo que as competências necessárias para 

atuação na UTI Neonatal emergem da prática diária da enfermagem, 

envolvendo diferentes dimensões do conhecimento. 

 
4.3 - O Relacionamento interpessoal em equipe multiprofissional na 

UTI Neonatal – interfases de um saber/aprender 

 
No relacionamento multiprofissional na UTI Neonatal emergiram as 

seguintes subcategorias de análise: relacionamento satisfatório com a equipe 

multiprofissional 46,6%, relacionamento multiprofissional com presença de 

conflitos 38,5% e relacionamento insatisfatório com a equipe multiprofissional 

15,4%. 

Organizamos na quadro 2, abaixo, de forma sintetizada, os depoimentos 

dos sujeitos sobre o relacionamento multidisciplinar na UTI Neonatal. 

 
Quadro 2 – Relatos sobre o relacionamento multidisciplinar dos sujeitos 

entrevistados na UTI Neonatal. Vassouras, 2007. 

 

Relacionamento 
multiprofissional 

Frequência Percentual (%) 

Satisfatório 6 46,2% 

Satisfatório com presença de 
conflitos 

5 38,5% 

Insatisfatório 2 15,4% 

Total 13 100% 

  
Descrevo abaixo os depoimentos que monstram de maneira satisfatória 

o relacionamento multidisciplinar na UTI Neonatal.  

 

“Eu me relaciono bem. A gente sempre trabalha muito em equipe 

tirando as dúvidas uns com os outros e também com os enfermeiros, 

que são maravilhosos. É um relacionamento muito bom. Tem que 

ser como uma família para trabalhar numa UTI - Neo porque nós 

estamos lidando com vidas muito pequenas e importantes” 

(Depoente 1). 

 

“Satisfatório, pois não tenho problemas em me relacionar”(Depoente 

12)  
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“Satisfatório, digamos que sim. Para haver uma assistência ao 

cliente que é o nosso maior objetivo” (Depoente 5). 

 

“Eu acho que não só eu, mas qualquer um da equipe não apresenta 

dificuldade de se relacionar, nós temos um relacionamento 

maravilhoso” (Depoente 9). 

 

“Eu me relaciono bem e sem problemas” (Depoente 4). 

 

“Eu considero boa, me dou bem com todo mundo, converso com 

todos eles, isso é muito importante também e ajuda muito” 

(Depoente 10). 

   

 Abaixo, seguem relatos de um relacionamento multidisciplinar 

satisfatório, mas com a existência de alguns conflitos. 

 

“Eu me relaciono bem mesmo. A gente não tem nada contra. Mas 

nada é perfeito. Nada é 100 %, às vezes, tem hora que nós temos 

problemas, mas logo passa” (Depoente 13). 

 
“É boa, porém tem que me dirigir direitinho” (Depoente 2) . 

 
“Eu procuro me relacionar bem, às vezes, tem alguns contratempos, 

mas fora isso a gente se dá bem” (Depoente 3). 

 
“É lógico que nos deparamos com barreiras. Penso que em qualquer 

serviço teríamos problemas” (Depoente 11). 

 
“Agora na UTI Neonatal nós andamos trabalhando em equipe. 

Passamos mais tempo vendo melhorias para o bebê” (Depoente 6). 

 
“Eu noto que os funcionários têm resistência de me ver por perto. Eu 

não sei se de repente eu tenho algumas atitudes um pouco 

antipáticas. Entendeu? Para nós que trabalhamos com supervisão é 

preciso um compromisso muito grande. Eu noto que eles têm um 

pouco de receio e que ficam diferentes com a minha presença” 

(Depoente 7). 
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O depoente 7, nesta unidade desempenha o papel de enfermeira e 

demonstra a percepção de um “certo descontentamento” da equipe quanto a 

sua atuação neste setor. 

 Mattos(38) descreve que a enfermeira gerencia o trabalho da equipe com 

muitas características das abordagens taylorista, fayolista e burocrática. 

Gerencia o dia a dia das unidades assistenciais e possui, internamente, uma 

linha de mando vertical formalizada e legitimada, voltando em grande parte sua 

assistência para o cumprimento de normas rotinas e tarefas. Ela reproduz em 

grande parte o que outros profissionais e a instituição esperam, gerando 

descontentamento e desmotivação nos trabalhadores de enfermagem. 

 O poder de decisão, segundo este autor, é centralizado no enfermeiro 

que enfatiza a disciplina desconsiderando as pessoas e as relações 

interpessoais. 

 

“Eu acho que o relacionamento com a enfermagem é um pouco mais 

fechado. Entendeu? Eu acho que o nosso relacionamento é melhor 

com a nossa equipe, isto é, com a nossa classe” (Depoente 8). 

 

Destaca-se a dificuldade de dialogar com profissionais de outra 

categoria, no que deixa escapar o discurso de outra classe social. 

A depoente 7 resume a opinião que o relacionamento entre a própria 

equipe é melhor, deixando entender que com as outras equipes não é bom.  

 Mattos(38) também descreve que a enfermagem constitui um corpo 

profissional muito fechado, com elevado grau de autonomia em relação à 

direção.  A enfermagem tem grande autonomia sobre o corpo técnico e auxiliar, 

porém isto não é observado em relação à categoria médica, com quem disputa 

o projeto assistencial vivenciando cotidianamente uma série de conflitos. 

No que tange ao relacionamento multiprofissional, grande parte da 

equipe de enfermagem se relaciona bem com outros profissionais, mas 

evidenciou-se áreas de conflitos nesta relação. 

 Para que o cliente seja bem assistido é necessário o saber de várias 

áreas e de diferentes disciplinas. A muldisciplinalidade é o mínimo necessário 

para a assistência do cliente até em condições de saúde. A presença de 
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conflitos na equipe dificulta a realização da prática interdisciplinar. A educação 

permanente pode ser utilizada como estratégia para diminuir estes conflitos, já 

que abre espaços para discussão sobre os conhecimentos, diminuindo o 

distanciamento entre os profissionais, trabalhando formas mais homogêneas 

de cuidado(2). 

 

4.4 - O que é ensinado e o que é praticado na UTI Neonatal do 

Hospital Universitário  

 
 Nas falas relacionadas ao uso dos conhecimentos adquiridos em 

capacitações na prática profissional, uma parte afirma utilizar e a outra não. 

 Abaixo apresento no quadro 3  a síntese dos resultados, desta seção. O 

grupo que utiliza os conhecimentos corresponde a 92,3% e o grupo que não 

utiliza os conhecimentos 7,7%. 

 

Quadro 3 - Relatos dos sujeitos sobre o a utilização do conhecimento ensinado 

nos cursos e os conhecimentos utilizados na prática dos profissionais. 

Vassouras, 2007. 

 

Utilização dos 
conhecimentos adquiridos 
nos cursos da UTI Neonatal 

Frequência Percentual (%) 

Utilizam o conhecimento 12 92,3% 

Não utilizam o conhecimento 1 7,7% 

Total 13 100% 

 

  As falas abaixo demonstram o uso do conhecimento aprendido nos 

cursos ministrados na UTI Neonatal que são utilizados no cotidiano. 

 

“A gente acaba absorvendo tudo e passamos a utilizar até em casa. 

Por exemplo, a gente teve um curso de capacitação de novas 

técnicas com o bebê, que acabamos também orientando em casa 

sobre o aleitamento materno, os cuidados com a mama e com o 

leite. São coisas que a gente lida não só na unidade, mas em casa 

também” (Depoente 1). 

         



  49 

 

“Nós utilizamos quase tudo que nos passaram. No caso da 

regulação térmica, por exemplo, verificamos a tabela, mas a 

incubadora você deve estar sempre olhando, regulando e vendo a 

temperatura do bebê. Percebemos na prática que a temperatura nem 

sempre condiz com a tabela” (Depoente 13). 

 

“Eu uso até hoje conhecimentos que foram ensinados no 

Aleitamento Materno, desde 2001. Usamos também a lavagem das 

mãos, devido à infecção” (Depoente 2). 

 

 Percebe-se que em grande parte dos discursos que afirmam utilizar na 

prática o que foi aprendido em cursos, os entrevistados descrevem que a 

maioria do conhecimento aprendido é utilizado é não que todo o conhecimento 

aprendido é usado na prática. Para Caliri(38) sobre a assistência de 

enfermagem no Brasil, tem evidenciado que em muitas áreas, os rituais, 

tradições e o conhecimento comum ainda prevalecem como embasamento 

para a prática apesar dos avanços obtidos na melhoria da formação 

profissional. 

 

“A maioria das coisas ensinadas em curso a gente usa. Por exemplo, 

o aleitamento materno, orientar e acompanhar a mãe no aleitamento 

é o mais usado. Outro exemplo é a ventilação mecânica e o preparo 

de medicação” (Depoente 12). 

 

“Na prática a gente usa quase tudo e aprendemos muito nestes 

cursos. Vemos que mesmo tendo uma bagagem que trazemos da 

faculdade é através destes cursos que percebemos alguma coisa 

que não tínhamos percebido. Sempre fica uma coisa para aprender. 

O que não foi absorvido na faculdade nestes cursos a gente aprende 

melhor” (Depoente 7). 

 

“Usamos quase tudo. Penso que essa coisa de Educação 

Permanente e Continuada é muito boa, porque essa troca de idéias, 

não só nossa, dos enfermeiros, mas com o próprio técnico de 

enfermagem que está ali cuidando do paciente” (Depoente 8). 
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 Galvão(39) afirma que as pesquisas demonstram a dificuldade 

enfrentadas pelos enfermeiros, tanto para o desenvolvimento de pesquisas, 

como para a utilização de seus resultados. Descreve que a prática baseada em 

envidência terá um longo caminho a percorrer. A utilização de conhecimentos 

propagados nos cursos é aceito mas não em sua totalidade como percebemos 

na análise das falas que ainda seguem.  

 

“Eu sempre tive um grande respeito com a terapia neonatal, apesar 

de o stress ser muito grande. Eu tenho orgulho da unidade de terapia 

neonatal, porque todos os projetos que foram feitos, digamos que se 

não foram 100% pelo menos 90% foram realizados. A gente via há 

algum tempo atrás um alto índice de infecção hospitalar dentro de 

uma unidade. Gastavam-se antibióticos caros, tinha uma equipe que 

entrava no setor e não tinha aquela capacitação para manipular. Até 

a lavagem básica das mãos, um exemplo bobo, que eu estou dando 

aqui, que não é bobo, é importantíssimo. Digo bobo no sentido 

primário, a simplicidade. Temos muito orgulho do que fazemos. Saiu 

até no jornal alguns dias atrás sobre a unidade passar por um 

período longo sem índice de morte e infecção hospitalar. Então este 

é um resultado que não precisamos nem comentar, é só pegar o 

jornal e ver como melhorou depois da capacitação” (Depoente 5). 

 

“Na verdade usamos todos os conhecimentos ensinados em cursos. 

Vou dar o exemplo da termo-regulação que é muito importante, 

envolve muito a manipulação do bebê e antes a gente tinha mania 

de abrir toda a incubadora. Hoje em dia não abrimos mais, é só a 

portinhola. Abrir a incubadora toda só se for muito necessário” 

(Depoente 11). 

 

“Usamos muito o conhecimento do controle da temperatura, vimos a 

importância de manter a temperatura do recém-nascido. Usamos 

muito o conhecimento sobre oxigênioterapia” (Depoente 3). 

 

“Dos cursos, eu acho que tudo que foi dado nós utilizamos, porque 

como técnico de enfermagem é que implementamos isto na unidade” 

(Depoente  6). 
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“Todos os cursos que foram feitos nós utilizamos lá, como orientar a 

mãe na ordenha, ventilar a criança, manipular o respirador, entre 

outros. Todo curso é voltado para a prática” (Depoente 9). 

 

 “Todos os conhecimentos aprendidos são utilizados, por exemplo, 

ventilação mecânica. Cada vez mais o curso vai  aprimorando-os” 

(Depoente  10). 

 

 Apenas um depoente descreve a não utilização dos conhecimentos dos 

cursos na prática destas unidades, conforme o relato abaixo. 

 

“Nos cursos de amamentação vimos o apoio que temos que dar para 

os pais do prematuro, principalmente no método mãe canguru, eu 

não vejo nenhum pai e nenhuma mãe com a gente até umas oito, 

nove, dez horas da noite utilizando este método” (Depoente 4). 

 

 Diante dos relatos acima especificados observamos que entre os trezes 

depoentes entrevistados, doze descreveram a aplicação na prática cotidiana 

dos conhecimentos aprendidos nos cursos ministrados na UTI Neonatal e 

apenas um depoente descreve a não aplicação de uma prática no setor.   

      No relato das depoentes percebe-se que além de aplicar o conteúdo na 

prática deve-se saber trabalhar com a clínica específica da criança, adequando 

os valores da temperatura conforme a necessidade do recém-nascido e não 

apenas utilizar os valores pré-estabelecidos pela tabela termo neutra. Para 

realizar este cuidado a depoente utiliza-se de conhecimentos teóricos de 

regulação térmica além dos valores pré-estabelecidos em uma tabela de 

controle de temperatura, também aplica conhecimentos oriundos da prática e 

da vivência na assistência ao recém nascido para adequar à temperatura 

específica de cada recém-nascido que pode em alguns momentos estar fora 

dos parâmetros pré-estabelecidos pela tabela. 

Entende-se a partir das falas o valor do aprendizado significativo(40), em 

que a equipe de enfermagem relaciona o aprendizado dos cursos com o 

conhecimento já adquirido e realizado  na prática.  
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Pode-se constatar que há motivação e entusiasmo nas falas dos 

depoentes ao relacionarem o conhecimento adquirido com as novas 

informações dos cursos de atualização. Tais sentimentos facilitam e melhoram 

o aproveitamento dos processos educativos realizados na UTI Neonatal. 

Observou-se durante o período de estudo, a existência de processos 

educativos formais e informais na UTI Neonatal e grande interesse da equipe 

de enfermagem na realização desses processos.  

 Quando foi perguntado sobre o que é ensinado e o que é praticado na 

UTI Neonatal, 92% relatam que o que aprenderam é utilizado na prática 

cotidiana, apenas um depoente relatou a não realização adequada de uma 

técnica. Mas quando o grupo foi perguntado sobre os problemas vivenciados 

pela equipe, emergiu falas sobre a não utilização de determinados 

conhecimentos na prática. Assim, percebe-se, a partir da contradição das falas, 

que há uma utilização no cotidiano apenas parcial do que é ensinado em 

programas de educação permanente. 

 Como a educação permanente em saúde tem como objeto de 

transformação o processo de trabalho, orientado para a melhoria da qualidade 

do cuidado questiona-se até que ponto os processos desenvolvidos na 

instituição em estudo promoveram nos profissionais reflexões suficientes para 

transformar no serviço o que precisa ser transformado. 

           A inserção parcial dos conhecimentos aprendidos em processos 

educativos no campo prático também pode estar referida a falta de motivação 

pessoal para o trabalho, conforme destaca Nascimento(16). 

 

 

4.5 - A visão da equipe de enfermagem sobre os problemas 

vivenciados na UTI Neonatal que requerem medidas educativas. 

 

  A respeito da visão da equipe de enfermagem sobre os problemas 

vivenciados na UTI Neonatal que requerem ações educativas foram recortados 

os relatos que descreveram não terem problemas na UTI Neonatal e os que 

descrevem os problemas vivenciados na unidade apontando ações educativas 

como solução para o seu melhoramento. Este é um trecho inconcluso.O grupo 
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que não identificou problemas vivenciados na UTI Neonatal corresponde a uma 

pequena parte, dois depoentes, sendo o total de 15,4% e o grupo que 

identificou problemas e aponta as ações educativas, que corresponde a grande 

maioria, onze depoentes, sendo o total de 84,6% de todos os sujeitos 

entrevistados. 

Dos relatos que descreveram os problemas vivenciados na UTI Neonatal 

que requerem ações educativas surgiram as seguintes subcategorias de 

análise: aspectos técnicos, aspectos interpessoais, falta de humanização da 

assistência, aspectos administrativos e trabalho em equipe multidisciplinar. 

 

Agrupei no quadro 4, descrito abaixo, a percepção da equipe da UTI 

Neonatal sobre a necessidade de medidas educativas relacionadas aos 

problemas enfrentados. As primeiras subcategorias que emergiram foram: o 

grupo que identificou problemas e o grupo que não identificou. 

 

Quadro 4 - Relatos dos sujeitos sobre os problemas vivenciados na UTI 

Neonatal que requerem medidas educativas. As subcategorias que emergiram 

foram: o grupo de identificou problema e o grupo que não identificou. 

Vassouras, 2007. 

 

Problemas evidenciados na 
UTI Neonatal 

Frequência Percentual (%) 

Não identificou problemas 2 15,4% 

Identificou problemas 11 84,6% 

Total 13 100% 

 

 Dos onzes sujeitos que descreveram terem problemas 84,6%, na UTI 

Neonatal, que necessitariam de medidas educativas, conforme o quadro 4, 

surgiram outras subcategorias de análise que descrevem os problemas como 

constituídos por: aspectos técnicos, aspectos interpessoais, aspectos 

humanos, aspectos administrativos e aspectos multidisciplinares. 

 A análise das falas demonstrou que quatro depoentes descreveram 

problemas relacionados aos aspectos técnicos da assistência 36,4%, um 

depoente descreveu problemas relacionados ao aspecto interpessoal da 
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assistência 9,1%, dois descreveram problemas relacionados com a falta de 

humanização da assistência 18,2%, outros dois apontaram problemas com 

aspectos administrativo da assistência 18,2% e mais dois apresentaram 

problemas relacionados a aspectos multidisciplinares da assistência 18,2%. 

Para melhor organizar os relatos, exponho os dados no quadro 5. 

 

 

Quadro 5 - Característica dos problemas evidenciados pelos onze sujeitos 

descritos no quadro 4. Vassouras, 2007. 

 

Problemas evidenciados Frequência Percentual (%) 

Problemas técnicos 4 36,4% 

Problemas interpessoais 1 9,1% 

Problemas com a 

Humanização 
2 18,2% 

Problemas administrativos 2 18,2% 

Problemas multidisciplinares 2 18,2% 

Total 11 100% 

 

  Registro abaixo as falas que descrevem não terem problemas na 

UTI Neonatal. 

 

“Eu acho que não temos problemas, porque a gente sempre tem 

cursos aqui” (Depoente 1). 

  

“Está sempre tendo curso e isso é bom. Não vejo dificuldades ou 

problemas. Em minha opinião não falta nada” (Depoente 10). 

 

Conforme a fala do depoente 1 e 10, não há problemas na UTI Neonatal 

atribuindo a isso a existência de cursos com frequência na unidade. 

 

 Nos relatos que descrevem os problemas evidenciados na UTI Neonatal 

agrupo abaixo os problemas relacionados aos aspectos técnicos do setor. 
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“Eu penso que o problema é a questão de manipular a criança em 

oxigênioterapia. Imagino que é uma questão que tem que ser mais 

pesquisada e mais fundamentada. É tão grave a criança ficar um 

minuto fora do oxigênio. Sabemos que tem consequências tão 

grandes. Penso que a princípio seria uma coisa que deveria ser mais 

estudada” (Depoente 6). 

 
“O problema vivenciado, em minha opinião, é sobre o 

armazenamento de medicação. Nós aprendemos de um jeito e, às 

vezes, muda e, então, se tivermos uma educação de como as coisas 

funcionam, assim como o que mudou e o que não mudou, referentes 

a esta questão do medicamento” (Depoente 3). 

 
“O problema é a ventilação mecânica, que deveria ser abordado 

novamente, porque esta chegando a aparelhagem nova. Sobre o 

cateter epicutâneo também é muito bom, porque é um procedimento 

muito invasivo e pode acabar acontecendo infecções sérias e graves 

nos bebês” (Depoente 13). 

 
“Temos problemas sim, por exemplo, toda criança que tem distúrbio 

respiratório e que necessita do CPAP nasal, ela fica com aquela 

pronga no nariz e deveria ser falado sobre o cuidado a respeito do 

septo nasal. A equipe tem que ser conscientizada que após a 

retirada desta pronga em que a criança vai para o Hood, que 

mantivesse as vias áreas pérvias para o bebê poder respirar melhor. 

Se tivesse um curso eu acho que melhoraria muito” (Depoente 2). 

 
 Descrevo abaixo as falas que relacionaram problemas com os aspectos 

interpessoais da assistência. 

 No relato abaixo a depoente descreve a importância de também ser 

trabalhado um curso de relacionamento interpessoal e realiza um desabafo 

evidenciando como as relações pessoais podem ser conflituosas na área da 

saúde, quando não são bem trabalhadas, atrapalhando o desenvolvimento 

adequado das rotinas.  

 
“Muita fofoca. Fica um tomando conta do outro. Do lado técnico e 

terapêutico eu acho que o pessoal está bem” (Depoente 12). 
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No relato abaixo, vemos ressaltada a preocupação com a humanização 

da assistência. Isso fica evidenciado quando o depoente explica que ao ser 

realizado o cuidado “a criança bate as mãozinhas” (reflexo de moro 

desencadeado por manipulação brusca do profissional ocasionando estresse 

do recém-nascido) demonstrando que durante os procedimentos de cuidado 

fica desestabilizada necessitando de procedimentos voltados a reorganização 

deste recém nascido. 

“Eu acho que está precisando de cursos voltados a humanização de 

algumas técnicas, porque, às vezes, a gente vê um procedimento 

técnico das meninas lá na Neonatal em que a criança bate as 

mãozinhas. Acho que a gente precisa de procedimentos mais 

humanizados, com mais carinho e com jeito. A gente precisa 

trabalhar a humanização ali dentro da Neonatal. Na hora de 

puncionar fica jogando para lá e para cá o bebê. Isso me dói e 

agride! Devemos humanizar um pouco as técnicas” (Depoente  7). 

 

Outra fala que descreve a necessidade da abordagem de aspectos 

voltados para a humanização da assistência é descrita abaixo, pela depoente 

4. 

 
“Eu acho que deveria incentivar mais o contato mãe e filho, porque 

fica duas crianças na unidade que não ganha e nem perde peso, 

mas mantém. Poderia ter mais vínculo da família com o bebê” 

(Depoente 4). 

 
Em conformidade com o relato acima foi descrito na fala abaixo a 

importância do treinamento também da equipe multidisciplinar, principalmente 

nos aspectos relacionados à humanização da assistência com cuidados 

voltados para a dor e a perda de temperatura, com a finalidade de universalizar 

os cuidados realizados com os recém-nascidos internados no setor. 
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“Eu vejo que os profissionais não estão dando tanta atenção à 

humanização, porque, por exemplo, durante a coleta de sangue, ao 

invés de abrir a portinhola, abrem toda a incubadora. Outro exemplo 

é em relação à dor. Ao realizar um procedimento doloroso, devemos 

amenizar, oferecendo solução hipertônica de glicose ou mesmo a 

sucção não nutritiva. Você não vê toda a equipe com esta 

preocupação, preocupam-se apenas com o procedimento em si e 

não com o paciente” (Depoente 11). 

 

 Para Casate(41) a mecanização e a burocratização excessiva da 

assistência, as condições de trabalho, baixos salários, dificuldade na 

conciliação da vida familiar e profissional, jornada dupla ou tripla, ocasionando 

sobrecarga de atividades e cansaço e o contato constante com pessoas sob 

tensão criam ambientes desfavoráveis favorecendo a desumanização da 

assistência.  

 Devemos repensar as condições de assistência dos trabalhadores da 

UTI Neonatal, já que vivem em ambiente sob tensão em muitas ocasiões 

realizando um cuidado mecanizado.  

No relato abaixo, foi ressaltada a importância de cursos voltados para os 

aspectos administrativos e gerenciais como, por exemplo, o controle de 

materiais e gastos do setor. 

 

“É o controle de materiais que debatemos nas reuniões. Devido ao 

custo alto que a gente está sempre batendo na mesma 

tecla”(Depoente8) 

 

 Dentro das questões administrativas Ricaldoni(42) resalta que existe a 

preocupação dos enfermeiros com o prontuário e o controle de materiais e 

medicamentos. Essa preocupação tem aderência com a origem da inserção da 

enfermagem nas instituições hospitalares com a função de reduzir custos. 

Conforme foi descrito no relato acima nas reuniões mensais do setor de 

UTI Neonatal são também debatidas as necessidades de novas intervenções 

por parte dos enfermeiros chefes por meio de ações educativas para melhorar 

pontos que necessitam de aprimoramento. 
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 Outro aspecto administrativo percebido foi sobre o rodízio da equipe que 

trabalha na UTI por profissionais de outros setores, o que gera transtornos 

técnicos e administrativos. O depoente 9 descreve esta realidade, mas tece 

também uma observação sobre a permanência prolongada de alguns 

profissionais dentro do setor, gerando problemas de ordem administrativa e 

interpessoal, principalmente com o profissional responsável pela supervisão do 

setor, neste caso o enfermeiro chefe do plantão, conforme percebemos no 

relato abaixo: 

 
“Bem, o problema que percebo é que a equipe de enfermagem da 

UTI Neonatal não deve ser trocada, porque quando vem um 

funcionário novo temos índice de infecção alto. Seria ideal que os 

funcionários fossem permanentes, mas isso gera um outro 

transtorno. Eles acabam achando que sabem muito. É aí que existe 

a falha.” (Depoente 9) 

 
 Foram descritos problemas relacionados aos aspectos multidisciplinares, 

os quais podem ser melhorados por meio das ações educativas 

conscientizadoras da equipe de enfermagem sobre a sua importância, 

conforme a fala abaixo. 

 
“Bem muitos problemas da Neonatal são resolvidos. Eu vou ser 

sincero com você, deve ser mais discutido o processo em equipe. Eu 

acho que devemos fazer acontecer como uma sinfonia, um concerto. 

Não é capacitação, mas é uma conscientização da equipe toda. 

Muita coisa melhorou em termos de clínicas, em termos de serviço 

está certo, porém em termos de equipe não. Precisamos falar a 

mesma linguagem, integrar para que lá na ponta as coisas sejam 

resolvidas sem desunir” (Depoente 5). 

  
   Em relação aos problemas vivenciados na UTI Neonatal que 

requerem ações educativas para serem solucionados, a maioria dos 

entrevistados, 84,6%, os identificou e apenas 15,4% disseram não evidenciar. 

Os problemas capazes de serem resolvidos por meio de ações educativas 

estão referidos aos seguintes campos: técnicos - 36,4%, interpessoais - 9,1%, 

humanos -18,2%, administrativos - 18,2% e trabalhar em equipe 
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multiprofissional - 18,2%. Entre os aspectos técnicos temos problemas 

evidenciados no uso do CPAP, cuidados com a ventilação mecânica e 

manutenção do cateter epicutâneo.  

 Daí, em consonância com o que disse Nascimento(16) a Unidade de 

Terapia Intensiva é compreendida tanto pelo seu aspecto tecnológico como 

pelo seu aspecto humano, também é descrito a convivência cotidiana destes 

profissionais e das condições de risco dos pacientes, a presença constante da 

morte, a ansiedade da equipe trabalhadora, as rotinas rígidas e a necessidade 

do pronto atendimento(16). 

 

4.6 - O que é Educação Permanente para os profissionais que 

trabalham na UTI Neonatal do Hospital Universitário. 

  

 Quando questionei sobre o que é a educação permanente/continuada 

surgiram as seguintes subcategorias de análise na fala dos sujeitos: os que 

entendem como os cursos ministrados no setor de UTI Neonatal, os que 

compreenderam como um processo de atualização independente dos cursos 

ministrados e os que identificaram como a permanência do enfermeiro ao lado 

da equipe técnica de enfermagem e os que não souberam explicar. 

 

Sintetizo no quadro 6, descrito abaixo, o resumo dos relatos a respeito 

do entendimento sobre o processo de Educação Permanente na UTI Neonatal 

com as subcategorias emergentes das falas dos depoentes. Subcategorias 

emergentes das falas: identificam como cursos ministrados pelo setor 30,7%, 

identificam como processos de atualização 23,1%, identificam como a 

presença do enfermeiro no setor para esclarecer dúvidas da equipe técnica 

23,1% e não identificam o significado 23,1%. 

 
Quadro 6 – A identificação do significado da educação permanente/continuada 

para os sujeitos da UTI Neonatal. Vassouras, 2007.  

 

Identificação Frequência Percentual (%) 

Cursos 4 30,7% 

Processo de atualização 3 23,1% 
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Presença do enfermeiro 3 23.1% 

Não identificaram 3 23,1% 

Total 13 100% 

 

 

4.6.1 – Educação Permanente como oferta de cursos. 

 

 Descrevo abaixo os relatos que descrevem a educação permanente 

continuada como os cursos que são ministrados na UTI Neonatal. 

 

“Educação Permanente é o que a gente vive todos os dias que 

passamos aqui dentro da UTI Neonatal. Estamos aprendendo 

através dos cursos e a instituição sempre está nos favorecendo o 

tempo todo. É um curso de aleitamento materno, de reanimação e o 

último curso agora foi sobre coleta de sangue. Isto tudo aí é 

educação e vai estar nos aprimorando” (Depoente 10). 

 

“São os cursos que eles nos dão de aperfeiçoamento e capacitação. 

São dois ou três cursos por ano. O que eu entendo sobre a 

educação permanente é isso” (Depoente 1). 

 

“Educação Permanente continuada é para atualizar no uso das 

tecnologias e melhorar o cuidado. Cada unidade deve elaborar estes 

cursos para os técnicos e para os outros profissionais também” 

(Depoente 13). 

 

“Acredito que a Educação Permanente seja isso, você sempre está 

buscando alguma coisa nova. Estar sempre em busca de novos 

conhecimentos através dos cursos” (Depoente 8). 
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4.6.2 – Educação Permanente como processo de Atualização. 

 

 Os sujeitos que identificaram a educação permanente/continuada como 

atualização não necessitando necessariamente da utilização dos cursos 

ministrados na UTI Neonatal. 

 

“Eu acho que Educação Permanente e Continuada você tem que 

estar sempre avaliando o processo que vê no recém-nascido ou na 

mãe. Ver o cuidado que está sendo feito e alguma coisa que você 

possa melhorar” (Depoente 4). 

 

“Educação Permanente/Continuada seria nos mantermos sempre 

informados e estar por dentro das novidades sobre assuntos não só 

da enfermagem. Acho que seria isso” (Depoente 12). 

 

“É você estar sempre aprendendo e renovando o conhecimento. Às 

vezes, você aprende a fazer uma determinada coisa e daqui um 

tempo muda este procedimento. Aí você tem que estar aprendendo 

de novo para entender os benefícios que vai trazer determinada 

mudança no cuidado” (Depoente 3). 

 

“É, estamos procurando sempre o que saiu de novo. Sempre estar 

atualizado. A gente não pode simplesmente acabar a faculdade e 

pronto. Temos que continuar aprendendo no dia a dia para 

aperfeiçoar nossa assistência” (Depoente 6). 

 

 4.6.3 – Educação Permanente como presença do enfermeiro 

ao lado da equipe técnica. 

 

 Nos relatos abaixo os sujeitos identificam a educação permanente como 

a presença do enfermeiro ao lado do técnico de enfermagem esclarecendo as 

dúvidas emergentes. 

 

“Educação Permanente é aquela que você educa a sua equipe o 

tempo todo. Acompanhar e supervisionar falando o procedimento 

que você estão realizando” (Depoente 7). 
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“Educação permanente a meu ver é o enfermeiro estar a todo minuto 

ao lado do técnico tirando as dúvidas e se tem algum procedimento 

que está incorreto, você está ali no ato do procedimento e fala para 

ele se está incorreto explicando os porquês. Para mim educação 

permanente é ter o enfermeiro 24 horas tirando as dúvidas e dando 

suporte ao técnico de enfermagem” (Depoente 9). 

 

“Na verdade o profissional já tem uma noção. A equipe de 

enfermagem ela tem que ter sempre uma orientação. Por mais que 

ela saiba qual é sua atribuição, o responsável da unidade, o 

enfermeiro, ou mesmo o supervisor da unidade tem que estar 

sempre estimulando e acrescentando mais ao conhecimento da 

equipe” (Depoente 11). 

 

 “Bem Educação Continuada é aquela que você faz diretamente, por 

exemplo, você estar todos os dias educando os seus funcionários ou 

até mesmo o seu cliente. É fazer uma educação continuada em 

lócus. É fazer a educação permanente fora da unidade, treinando as 

equipes e dando suporte teórico” (Depoente 5). 

  

  Ricaldoni(42) descreve que as ações de controle e supervisão do trabalho 

dos auxiliares e técnicos de enfermagem estão muito direcionadas para a 

manutenção de um micromundo hospitalar, restrito ao enfermeiro que, é 

cobrado pelo funcionamento e organização tanto administrativamente, nos 

controles e registros, como na assistência, voltada para a satisfação do 

paciente usuários e demais trabalhadores. 

 A educação permanente dos profissonais segundo este mesmo autor 

deve constituir parte de pensar e fazer dos trabalhadores com a finalidade de 

propiciar o crescimento pessoal e profissional e contribuir para a organização 

do processo de trabalho. 

 A Educação Permanente é tida como a aprendizagem no trabalho, onde 

o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho, trazendo a oportunidade da discussão sobre os conhecimentos e 

práticas, abre-se um campo de ampliação do conhecimento gerado, o qual é 

reformulado e novamente aplicado. Independente da posição que se ocupa no 
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sistema de saúde, todos têm lugar para falar, desde gestores até simples 

trabalhadores. (1) 

          Quanto à definição de Educação Permanente, os depoimentos obtidos 

apontam para as seguintes compreensões: como cursos ministrados no setor 

de UTI Neonatal (30,7%), como processo de atualização (23,1%) e como a 

permanência do enfermeiro ao lado da equipe técnica de enfermagem (23,1%), 

e os que não sabem o que significa (23,1%). 

Com base nos achados constata-se que há conceitos ubíquos, o que 

pode ser explicado pela própria indefinição do conceito no campo de trabalho 

em enfermagem. Os cursos ministrados de educação continuada também 

fazem partem do processo de Educação Permanente, porém o conceito de EP 

é mais amplo, posto que abrange a educação formal e informal no setor. A 

permanência do enfermeiro ao lado do técnico é uma visão muito restrita já que 

a Educação Permanente se dá em todos os níveis desde gestores a 

trabalhadores. O grupo que a entende como um processo de atualização é o 

que mais se aproxima da definição disseminada pela literatura da área. 
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4.7 - A Necessidade de Educação Permanente segundo os 

trabalhadores da UTI Neonatal do Hospital Universitário. 

 

O quadro abaixo retrata os fatores discutidos, que interferem no 

processo educativo da UTI Neonatal.  

 

Quadro 7 – Os fatores que interferem no processo educativo da UTI Neonatal. 

Vassouras, 2007. 

 

Identificação Frequência Percentual (%) 

Interesse pessoal pelo 

aprendizado 
1 7,7% 

Freqüência nos cursos 

ministrados 
1 7,7% 

Falta de incentivo Financeiro 2 15,3% 

Interação da equipe nos 

cursos, Humanização e 

aspectos técnicos 

4 30,8% 

Tema abordado 1 7,7% 

Metodologia 3 23,1% 

Falta de preparo do educador 1 7,7% 

Total 13 100% 

 

No quadro acima se observa como subcategorias emergentes das falas: 

interesse pessoal pelo aprendizado 7,7%; frequência nos cursos ministrados 

7,7%; falta de incentivo financeiro 15,3%; interação da equipe nos cursos, 

humanização e aspectos técnicos 30,8%; tema abordado 7,7%, metodologia 

23,1%, falta de preparo do educador 7,7%.  
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  4.7.1 – Os problemas vivenciados pela Equipe na execução 

dos processos educativos. 

 

 Para os trabalhadores da UTI Neonatal do HUSF os aspectos que 

deveriam ser levados em conta no processo de Educação Permanente dos 

funcionários são: a presença dos funcionários nos cursos que poderiam ainda 

se dividir em empenho pessoal em querer aprender e o apoio financeiro para a 

locomoção deste funcionário até o curso, conforme os relatos abaixo. 

 

  4.7.1.1 – A necessidade de interesse pessoal pelo 

aprendizado. 

 

 Registro abaixo a fala que descreve a necessidade de interesse pessoal 

por parte do educando, na realização dos processos educativos do setor. 

 

“Eu acho que a gente tem que querer aprender para que seja 

vantagem. Porque os cursos são bons e a gente tem procurado dar o 

melhor de si, pois perdemos um bom tempo da nossa profissão com 

o conhecimento” (Depoente 1) . 

 

  4.7.1.2 – A necessidade de frequência nos cursos 

ministrados. 

 

 Descrevo abaixo a fala que descreve a necessidade de frequência nos 

cursos ministrados. 

 

“O que não poderia faltar é mais assiduidade do pessoal. São 

pouquíssimos os que vêm. Deveria ser mais incentivado a vir. Eu 

digo incentivo financeiro. Quem esta trabalhando que seja liberado 

para ir para curso é praticamente obrigação. Agora sair de casa para 

muitos que moram longe tinha que ter um incentivo diferente para 

poder vir” (Depoente 12). 
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 4,7.1.3 – A necessidade de apoio financeiro. 

 

 Em outras falas também emergiu a importância de se observar o apoio 

financeiro como um estímulo a quem tem que se deslocar do local de trabalho 

no dia da educação continuada. 

 

“Eu acho que mais apoio para o pessoal, porque, às vezes, as 

pessoas têm dificuldade de vir. Às vezes, é dinheiro, outras, é 

lanche, pode ser que tenhamos que ficar aqui até mais tarde não 

temos nenhum café pelo menos. É uma falha muito grande, poderia 

dar um vale transporte” (Depoente 7). 

 

“Uma das dificuldades é o fato dos funcionários morarem longe e a 

gente tem que fazer os cursos muitas vezes em horários de trabalho, 

porque se você fizer em outro horário eles não têm condições de vir. 

Têm dificuldades de vale transporte e de alimentação. Para fazer 

educação permanente com os funcionários eu não posso fazer de 

uma semana para outra, eu tenho que colocar nos dias em que eles 

estão dentro da unidade e, às vezes, isto não é possível, porque a 

unidade está cheia. Meia hora antes que você tira para fazer a 

educação permanente deixa falha em algum procedimento” 

(Depoente 9). 

 

 As dificuldades destes profissionais de estarem presentes nos cursos 

atrapalha o processo educacional desta equipe, percebe-se a falta de incentivo 

financeiro o que torna difícil, penoso e não atrativo. É importante criar 

oportunidades de aprendizados, mas também é necessário pensar meios de 

incluir e estimular. O conceito Educação Permanente possibilita integrar os 

menos favorecidos aos conhecimentos e qualificações necessárias a sua 

formação(9). O conceito também possibilita uma mudança de postura 

concernente aos serviços de saúde. 

Além de pensar oportunidades de aprendizados é importante também 

pensar a possibilidade dos profissionais estarem nestes processos educativos. 

Uma solução que pode ser proposta está incorporada ao próprio 

conceito de educação permanente que leva a educação para o local de 
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trabalho, assim na realização das atividades, tem-se a oportunidade de aplicar 

a pedagogia da problematização, possibilitando a reflexão crítica do ato de 

cuidar e não somente a técnica a ser realizada. Resolve-se em grande parte as 

dificuldades de interesse pessoal, apoio financeiro e a frequência nos cursos 

administrados(42).  

 

 

  4.7.1.4 – A Necessidade de melhoria dos aspectos técnicos, 

interpessoal e de humanização da assistência realizada ao cliente. 

 

 Emergiram, nas falas, aspectos envolvidos na melhoria do 

relacionamento interpesssoal, de humanização e técnicos da assistência 

conforme o relato abaixo. 

 

“Eu acho que, às vezes, deve haver mais interação da equipe 

técnica. Acho que seria isso” (Depoente 10).  

  

“Eu acho que deveria abordar o cuidado, especialmente com o 

recém-nascido. É o principal ali dentro. Bem, tem também o 

manuseio dos equipamentos, que, às vezes, você é obrigado a dar 

conta e saber mexer” (Depoente 3). 

 

“Eu acho que deveria ter massagens nos bebês para melhorar a 

assistência. (Depoente 13). 

 

 Na UTI Neonatal em estudo, os funcionários da zeladoria responsável 

pela higienização do setor estão sob a supervisão direta da equipe de 

enfermagem, principalmente no que tange aos procedimentos relacionados à 

infecção hospitalar no setor.  No relato abaixo, emergiu a preocupação da 

equipe em relação à educação destes profissionais. 

 

“Eu acho que precisa repetir os cursos dos funcionários da 

zeladoria,por que de dia tem a zeladoria fixa no setor e os 

funcionários da noite mal conhecem o setor” (Depoente 8).  
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  4.7.1.5 – A necessidade da escolha de uma metodologia 

adequada na realização dos processo de capacitação da equipe. 

 

 Foi colocada a importância da metodologia a ser usada durante o 

processo de capacitação. 

 

“Primeiro você tem que fazer a seleção da sua equipe. Como você 

vai trabalhar com a sua equipe, qual a forma de capacitá-los, qual é 

o seu objetivo. A segunda é a metodologia, ou seja, como é que a 

gente vai trabalhar isso que vamos buscar, como é que a gente vai 

fazer. Eu vou fazer sobre formas práticas ali dentro, vou mostrar no 

computador, vou fazer um teatro. O terceiro é o próprio ambiente. O 

que ele favorece, o que ele tem para oferecer para que você possa 

estar passando conhecimentos que sejam fundamentais para que 

esses profissionais” (Depoente  5). 

 

 Nas falas abaixo ficou evidente que a demonstração prática do tema 

favorece muito o aprendizado. 

 

“Foi feito uma metodologia através de Data show, mas teve um outro 

curso que nós tivemos a prática mesmo na unidade. Eu acho que 

deveria ter o curso com uma parte teórica, pequena, e ter a mais a 

prática. Desta maneira você aprende muito mais” (Depoente 11). 

 

“Eu acho que tem que ser prático. Tem que ter teoria, pois tudo que 

você mostra o impacto é maior” (Depoente 6). 

 

 Na fala abaixo, fica evidente a importância de ouvir a equipe antes da 

realização dos cursos, para percebermos também as suas necessidades. 
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  4.7.1.6 – A necessidade da escolha adequada do tema. 

 

“Eu acho que deveria antes de montar os cursos colher dados com 

cada profissional que trabalha dentro da Neonatal de forma 

individualizada para saber a suas necessidades” (Depoente 4).  

 

 O que deve ser central a Educação Permanente em Saúde é justamente 

a possibilidade da introdução de espaços e temas que geram auto-análise, 

autogestão, mudança institucional, pensamento e ruptura com que foi 

instituído(5). É por meio dela que criam-se espaços para o debate e a reflexão 

crítica sobre o processo de trabalho e para isso, é preciso estar atento a 

escolha do tema para que possa existir implicação com a realidade deste 

profissional, para que ele possa rediscutir o própria prática, as suas vivências e 

dificuldades. Para que o processo educativo seja realmente uma estratégia 

pedagógica ele tem que estar associado a vivência e necessidades desta 

equipe. 

 

  4.7.1.7 – A necessidade de um educador com boa preparação. 

 

 Foi descrita a importância da capacitação do profissional destinado a 

realizar a educação continuada do setor. 

 

“Deveria ter uma boa professora como“fulana de tal”. Uma boa 

professora. Tem profissional aí qu,e às vezes, não sabe explicar 

conforme “fulana”. Eles não sabem explicar nem para eles, aí a 

gente fica na estaca zero,  morre na praia” (Depoente 2). 

 

De acordo com a percepção da equipe as necessidades de Educação 

Permanente estão pautadas nos fatores que interferem no processo educativo 

da UTI Neonatal no qual emergiram as seguintes subcategorias: interesse 

pessoal do educador pelo aprendizado (7.7%); frequência do educando nos 

cursos ministrados (7,7%); falta de incentivo financeiro por parte da instituição 

(15,3%); Interação da equipe de educando nos cursos, aulas que abordem 



  70 

 

Humanização e aspectos técnicos (30.8%); a escolha do tema abordado 

(7,7%); metodologia  utilizada nos cursos (23,1%) e falta do preparo do 

educador ao realizar os cursos (7,7%). 

 Para que a Educação Permanente aconteça é necessário criar um 

ambiente facilitador, para a aprendizagem, é possível observar uma 

preocupação com o desenvolvimento de metodologias que previlegiem a 

formação do profissional(13), as intituições devem estar atentas não somente 

em instituir processos educacionais mas também cuidar para que eles ocorram 

sem prejuízo aos funcionários e ao serviço, para isso é importante está atento 

as necessidades da equipe trabalhadora. 

 Os processos educativos inseridos no cotidiano prático da UTI Neonatal, 

até como estratégia fortalecedora para um melhor aprimoramento, esta 

fundamentada em uma melhor qualidade na assistência prestada. Percebe-se 

também que há uma grande importância não somente em instituir estas 

práticas educativas na assistência, mas também em estar atento às 

metodologias educativas utilizadas. É também importante a aprendizagem 

significativa(36) para o educando, o que facilita a apreensão do conhecimento e 

a sua execução na prática. É fundamental antes de instituir tais práticas 

educativas, ouvir a sua equipe e perceber dentro do contexto as dificuldades e 

as competências observadas como necessárias e discutir como esta se integra 

em sua prática. 
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4.8 - Melhorias a serem realizadas nos processos de educação 

permanentes já existentes no setor de UTI Neonatal do Hospital 

Universitário Sul-Fluminense. 

 

Quadro 8 – Melhorias a serem realizadas nos processos de educação 

permanente já existente no setor de UTI Neonatal do Hospital Universitário. 

Vassouras, 2007. 

Identificação Frequência Percentual (%) 

Não identificam melhorias 6 46,15% 

Os que identificam melhorias 7 53,85% 

Total 13 100% 

 

Subcategorias emergentes das falas: Os que não identificaram 

melhorias a serem realizadas 46,15% e o grupo que identificou melhorias a 

serem realizadas nos processos de educação permanente existente nesta 

unidade 53,85%.  

 

 Dos sete depoentes que identificaram melhorias a serem realizadas nos 

processos de educação permanente já existente no setor, surgiram as 

seguintes subcategorias de análise: a não utilização na prática do que é 

ensinado e a dificuldade de deslocamento do profissional para os cursos. 

Coloco os dados no quadro 9, abaixo, para melhor visualização. 

 

Quadro 9 – As melhorias a serem realizadas nos processos educativos já 

existentes no setor de UTI Neonatal do Hospital Universitário. Vassouras, 2007. 

Identificação Frequência Percentual (%) 

Colocar em prática o 

ensinado 
3 46,15% 

Deslocar o profissional ao 

curso 
4 53,85% 

Total 7 100% 
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Subcategorias emergentes das falas: utilização na prática do que é 

ensinado 46,15% e deslocamento do profissional para o curso 53,85%.  

 

 Foram observados, durante as entrevistas, aspectos positivos e fatores a 

serem trabalhados nos processos educativos já existentes no setor de UTI 

Neonatal em estudo. Na grande maioria dos relatos percebemos que os cursos 

são vistos de uma forma positiva, mas percebemos também a importância da 

orientação para prática conforme é visto em alguns relatos em que se descreve 

a dificuldade de colocar em prática o aprendido. Surgiram dentro deste assunto 

as seguintes categorias de análise: os que não identificam melhorias no 

processo de educação permanente já existente na unidade e os que percebem 

e apontam melhorias para esses cursos. 

Abaixo seguem as falas pertinentes à categoria que não identificou 

melhorias nos processos educativos já existentes na unidade. 

 

“Para mim foram todos bons. Não houve nada do lado negativo” 

(Depoente 13). 

 

“Todos os cursos que nós fizemos até hoje foram ótimos. Cada um 

melhor que o outro” (Depoente 1).    

 

“Foi tudo bom para mim” (Depoente  2) . 

 

“Eu acho que ponto fraco não tem nem como eu dizer. Todos os 

cursos de atualização foram fundamentais para Neonatal” (Depoente 

9). 

 

“O que tem de bom nos cursos foi tudo, porque nós, técnicos de 

enfermagem, recebemos informações através dos cursos dados 

pelos enfermeiros” (Depoente 10). 

 

“Para mim tudo foi importante, tudo foi válido. O ponto fraco sobre a 

educação continuada não teve. Nem o horário, pois foi colocado 

dentro do espaço de tempo que podíamos fazer” (Depoente 6). 
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Seguem abaixo, relatos que descrevem problemas vivenciados nos 

processos educativos: 

 

Seleciono aqui o que descreve a dificuldade de se praticar o que é 

ensinado: 

 

“O conhecimento, a gente guarda muito, mas na hora de por em 

prática nem sempre conseguimos. Tem assunto aprendido na teoria 

que na hora de por em prática não é aceito” (Depoente 12). 

 

“O ponto bom é que podemos ver que a equipe cresceu muito. E o 

negativo é que eu acho que nem sempre elas continuam com aquilo 

que foi falado. Tem que está sempre lembrando” (Depoente 7). 

 

“Nós sabemos os procedimentos, só que na prática não vemos 

acontecer, por exemplo, a necessidade de preservar o sono da 

criança, na realidade não vemos ali dentro isso acontecer” 

(Depoente 4). 

 

 Foi descrito como dificuldade o fato de se deslocar o profissional para os 

cursos. 

 

“Nos processos da educação eu acho que os pontos difíceis eram 

deslocar a pessoa para vir de casa, depois foi aprimorando e passou 

a ser no próprio setor, dentro do horário de serviço. Achei super 

interessante” (Depoente 8). 

 

“Um ponto negativo dentro desses cursos é que em algumas 

capacitações a gente tem que tirar o profissional do setor. O cara 

tem em que ir lá do outro lado buscar aquele conhecimento. A gente 

tem que estar selecionando. O ideal é que pudesse que todos 

pudessem estar no mesmo processo, isto é, curso. Se isso tudo 

pudesse ser visto junto seria o melhor” (Depoente 5). 
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“Eu acho que os cursos foram muito bons, principalmente para os 

profissionais que foram recém contratados. Eu acho que em relação 

à desvantagem o que eu posso dizer é que o plantão às vezes está 

tumultuado e você tem que estar presente naquele curso” (Depoente 

11). 

 

“Acho que era pior quando a gente estava de folga e tinha que 

deslocar até o local do curso” (Depoente 3). 

 

 Nas falas que descrevem a dificuldade de deslocar o profissional para os 

cursos, percebemos que existem dificuldades tanto de deslocamento do 

funcionário no seu dia de folga como também no horário do serviço uma vez 

que os cursos dificultariam o andamento do plantão e prejudicariam a 

assistência direta ao recém-nascido. 

 Observou-se durante as entrevistas aspectos positivos e negativos dos 

processos educacionais existentes no cenário em estudo. Uma parte do grupo 

não identificou melhorias a serem realizadas nos processos educativos 

(46,15%) e outra parte (53,85%) apontou possibilidades de melhorias a serem 

realizadas nos processos educativos como: colocar em prática o que é 

ensinado (46,15%) e deslocar o profissional ao local do curso (53.85%) 

(estando este profissional no local de trabalho ou em domicílio). 

 Nesta subcategoria de análise surge novamente a necessidade de 

colocar em prática o que é ensinado nos cursos, levantando novamente a 

questão sobre o que é ensinado e o que é praticado na UTI Neonatal. Demo(10) 

descreve que ler a realidade não inclui somente a capacidade de manejo das 

informações mas implica na habilidade de intervir.  É preciso pensar quais os 

processos educativos já realizados nesta unidade e porque eles não foram 

capazes de incitar estes profissionais a repensar sua prática. 

 A dificuldade dos profissionais para estarem presentes nos cursos 

aparece novamente exposta pelos entrevistados. Novamente devemos pensar 

maneiras de estimular estes profissionais a comparecerem. As instituições tem 

um papel muito importante seja realizando o apoio através de ajuda financeira, 

seja possibilitando tempo de serviço para os processos educativos. Devemos 
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repensar como já foi descrito anteriormente que devemos aplicar o conceito de 

educação permanente, principalmente no que se relaciona com a 

aprendizagem no trabalho, desenvolvendo a pedagogia problematizadora 

durante a execução das técnicas de enfermagem, criando um ambiente crítico 

e reflexivo.   

 

4.9 - Como se dá o processo de capacitação da equipe de 

enfermagem na UTI Neonatal do Hospital Universitário. 

 

 Em relação aos processos de educação realizados na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, 12 depoentes relataram terem passado por 

processos educativos formais dentro da unidade. Apenas 1 afirma não ter 

passado pelos cursos de educação da unidade, mas relata ter participado de 

cursos de capacitação ministrados  no Hospital Universitário. 

 

Quadro 10 – Como se dá o processo de capacitação da equipe de enfermagem 

na UTI Neonatal do Hospital Universitário. Vassouras, 2007. 

Identificação Frequência Percentual (%) 

Afirmam ter curso de 

Educação Continuada 

realizada pelo setor Neonatal 

12 92,31% 

Afirma não ter curso de 

Educação Continuada 

realizado pelo setor Neonatal 

1 7,7% 

Total 13 100% 

 

 Relaciona abaixo as falas que descrevem ter participado de curso 

ministrados pela UTI Neonatal. 

 

“Esses cursos foram dados dentro da unidade no horário de serviço. 

Nós tivemos pelo menos de 15 a 20 minutos onde, sentamos e 

discutimos sobre cada tema abordado” (Depoente 11). 
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“Foi de oxigênioterapia, de temperatura, de como manusear e 

montar o respirador. Todos os cursos foram muito bons” (Depoente 

3). 

 

“Curso sobre Infecção Neonatal e de reanimação. Teve 

oxigênioterapia e sobre respiradores e controle térmico” (Depoente 

6). 

 

“Cursos de reanimação, de ventilação mecânica. Como eu já tinha 

falado da coleta de sangue. Estamos sempre tendo curso” 

(Depoente 10). 

 

“Eu participei de vários cursos. Teve a capacitação de controle 

térmico, curso sobre a manipulação do respirador, sobre os cuidados 

com o recém-nascido e sobre amamentação. A gente está sempre 

tendo cursos” (Depoente 4). 

 

“Os cursos que nós tivemos foram sobre infecção hospitalar, 

aleitamento materno e reanimação neonatal” (Depoente 9). 

 

“Tive vários cursos, controle térmico e aleitamento materno” 

(Depoente1). 

 

“Curso de regulação térmica, técnica para aspiração de tubo oro 

traqueal, sobre medicações e higienização das mãos” (Depoente 

13). 

 

“Tivemos cursos sobre infecção hospitalar e aleitamento materno” 

(Depoente 2). 

 

“Tivemos vários cursos, foi muito bom” (Depoente 12). 

 

“Cursos sobre o controle de temperatura do recém-nascido, sobre a 

dor e reanimação neonatal” (Depoente 8). 

 

“Bem, teve vários cursos ali. Com os enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, funcionários da zeladoria, funcionários do 

serviço de nutrição dietética, médicos, fonodiólogos, enfim todas as 
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pessoas que estão diretamente ligadas ao setor. Estes cursos foram 

muitas vezes coordenados pelos enfermeiros dali de dentro” 

(Depoente 5).    

 

Abaixo relaciono a fala que descreve não ter tido cursos ministrados pelo 

setor de neonatal, mas aponta cursos realizados no Hospital Universitário. 

 

“Na UTI Neonatal não tive curso não. Eu tive fora da unidade sobre 

amamentação, infecção hospitalar e emergência” (Depoente 7).  

 

 A Depoente 7 trabalha no setor de UTI Neonatal em escala de férias e 

atestado. Encontrava-se no setor de UTI Neonatal no período da pesquisa 

devido ao afastamento de uma enfermeira do setor por atestado médico. Por 

esse motivo a mesma relata não ter participado dos cursos de capacitação de 

dentro do setor de UTI Neonatal, mas a mesma passa pelos cursos de 

atualização realizados no Hospital Universitário em estudo, conforme o relatado 

acima. 

 

 Grande parte dos Enfermeiros e técnicos de enfermagem da UTI 

Neonatal em estudo relata passar por cursos específicos do setor Neonatal e 

cursos dados pelo Hospital que abrangem assuntos da prática de uma forma 

geral. O que demonstra certa rotina de cursos já instituídos neste local. 

 Ficou evidente que a percepção da equipe é somente dos processos 

educativos formalizados, realizados através dos cursos ministrados ou pelo 

setor Neonatal ou pelo Hospital universitário. 

Em relação ao processo de capacitação da equipe de enfermagem na UTI 

Neonatal do Hospital Universitário surgiu as seguintes categorias de análise: os 

que afirmam ter curso de educação continuada realizado no setor de UTI 

Neonatal 92,31%, e os que afirmam não ter curso ministrado pelo setor de UTI 

Neonatal 7,7%. É importante ressaltar que o profissional que corresponde ao 

grupo que relata não ter curso pela UTI Neonatal afirma ter curso de 

capacitações realizado pelo Hospital Universitário, este funcionário é 

responsável por cobrir a escala de férias e licença dos profissionais neste 
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setor. É importante observar que todos os profissionais que descrevem 

processos de capacitação citam apenas os processos educacionais formais 

realizado pela instituição. A Educação não formal não é citada. Percebe-se 

também que existe frequência de cursos nesta instituição o que demonstra 

uma rotina já instituída de aperfeiçoamento profissional no que tange a 

educação continuada.  

 Para Kiekkas(25) a educação continuada é eficiente e compatível com a 

necessidade das unidades intensivas. 
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5- CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que as necessidades de educação permanente da equipe 

de enfermagem da UTI Neonatal em estudo perpassam por três grupos 

distintos de temas: os aspectos técnicos/administrativos, os aspectos 

interpessoais e a humanização da assistência. 

Em relação aos aspectos técnicos/administrativos, percebemos a 

necessidade de uma assistência mais sistematizada com a finalidade de 

reduzir o tecnicismo presente nesta assistência. 

Os aspectos interpessoais necessitam de educação permanente em 

relação à multidisciplinaridade para uma maior integração das equipes 

assistenciais com a finalidade de otimizar o trabalho o que resulta na qualidade 

da assistência prestada. 

 A necessidade da humanização estava presente nas falas de muitos dos 

profissionais. A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) acaba por se 

tornar um ambiente inóspito, onde o recém nascido fica exposto a intensos 

estímulos como estresse, dor, ruídos, luz intensa, procedimentos invasivos, 

além de uma assistência por parte dos profissionais altamente especializada a 

qual é necessária para a sobrevida deste bebê. Os vínculos familiares do bebê 

acabam fragilizados, pois este binômio (mãe e filho) é exposto a grande 

estresse, insegurança e medo. Percebe-se que, para os profissionais da UTI 

Neonatal em estudo, existe uma necessidade de minimizar esta situação. Os 

profissionais ainda  relataram a necessidade da humanização das técnicas com 

a finalidade de promover uma assistência mais individualizada, pautada na 

necessidade do bebê e de seus familiares, pois isso aumentariao vínculo entre 

a criança e sua família e contribuiria para que haja uma interação entre 

profissional de saúde e familiares abalizada  na confiança. 

As ações desempenhadas pela equipe em estudo dentro da Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) estão dividas dentro deste âmbito e 

vinculadas às necessidades de educação permanente, em ações 

técnicas/administrativas, emocionais/técnicos e interpessoais/profissionais. 
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 A equipe da UTI Neonatal do HUSF demonstrou ter grande 

preocupação com os aspectos técnicos/administrativos enquanto uma pequena 

parcela dos depoentes está preocupada com os aspectos técnico/emocionais e 

interpessoais. Notou-se uma ausência de menção ao trabalho em equipe 

multiprofissional. Isso pode revelar que há uma fragilidade no trabalho em 

equipe e na convivência profissional. 

No que tange ao relacionamento interpessoal em equipe 

multiprofissional e as suas interfases com o saber aprender, a maioria dos 

participantes descreveu  o relacionamento multiprofissional como satisfatório a 

grande parte dos entrevistados e, apenas uma pequena parte o descreveu  

como insatisfatório. A presença de conflitos gera um grande distanciamento 

entre as equipes, o que diminui a troca de saberes entre elas. Em 

contrapartida, a permuta de saberes leva a tomada de decisão mais acertada, 

já que a resolução não estaria vinculada apenas a um grupo profissional.  

Ao relacionarem o conhecimento adquirido por meio das novas 

informações veiculadas nos processos educacionais oferecidos, observou-se 

que os profissionais participantes deste estudo demonstraram motivação e 

entusiasmo. Esses sentimentos, no meu modo de entender, facilitam o 

aproveitamento dos processos educativos, como pode ser comprovado pelos 

depoimentos da maioria dos participantes que declarou utilizar os novos 

conhecimentos nas práticas cotidianas. 

Quanto aos problemas vivenciados na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) que requerem medidas educativas a análise demonstrou que 

grande parte dos depoentes descreveu problemas relacionados aos aspectos 

técnicos da assistência. Entretanto, foram abordados problemas relacionados 

ao aspecto interpessoal, à falta de humanização da assistência, aspectos 

administrativos e multidisciplinares.  

Os problemas vivenciados estão em grande parte ligados aos aspectos 

subjetivos da assistência (problemas interpessoais, multidisciplinares e com a 

humanização), o que pode prejudicar o desempenho do cuidado e até impedir 

uma boa assistência em enfermagem. 
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Para os profissionais que trabalham na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) em estudo, Educação Permanente pode ser entendida como  

constituída por cursos ministrados no setor de UTI Neonatal, por processos de 

atualização independentes dos cursos ministrados e até mesmo pela simples 

permanência do enfermeiro ao lado da equipe técnica de enfermagem. 

Todavia, houve profissionais que não souberam explicar o que seria Educação 

Permanente. 

Acredito que a percepção da educação como um processo contínuo não 

hierárquico e não dependente de ambientes formalizados para o aprendizado 

como salas de aulas, ajuda na compreensão das possibilidades de 

aprendizado desta equipe, podendo ser utilizado como fator dinamizador de 

novos conhecimentos, diminuindo a ansiedade da equipe quanto à utilização 

de técnicas de enfermagem mais acertadas, minimizando possibilidades de 

erros na assistência provenientes de procedimentos ultrapassados. Cabe ainda 

ressaltar que a educação permanente facilita também a formação das 

competências necessárias para a atuação com novas tecnologias, reduzindo 

custo, otimizando assistência e integrando equipes. 

Segundo os trabalhadores da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), os fatores que interferem na Educação Permanente se referem a 

problemas relacionados com a presença dos funcionários nos cursos, que 

podem se subdividir em empenho pessoal em querer aprender e o apoio 

financeiro para o locomoção do funcionário até o curso. 

 Quanto à metodologia a ser usada durante o processo de capacitação 

da categoria, foi indicado como sendo importante ouvir a equipe antes da 

realização dos cursos para se entender as suas necessidades e a praticidade 

do tema. Segundo os relatos, essas medidas favorecem o aprendizado dos 

participantes dos cursos. 

 A necessidade da capacitação do profissional destinado a realizar a 

educação continuada no setor também foi mencionada mostrando a 

necessidade de disseminar a prática pedagógica a todos os profissionais. 

 Os relatos dos participantes demonstraram uma incoerência no 

entendimento dos participantes no que diz respeito às práticas do que é 
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ensinado-aprendido nos processos educativos. De um lado, vimos profissionais 

indicando que as dificuldades nos processos educativos são concernentes à 

dificuldade de colocar em prática. Por outro lado, os mesmos profissionais 

elucidaram que tudo o que é ensinado é em grande parte colocado em prática. 

 Sobre como são realizados os processos educativos na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) a grande maioria relatou ter passado por 

processos educativos formais dentro da unidade. Apenas um depoente 

descreve não ter passado pelos cursos de educação da unidade, mas relata ter 

participado de cursos de capacitação ministrados pelo Hospital Universitário. 

 Percebe-se que todas as descrições focalizam processos educacionais 

formais, ou seja, feitos por meio de cursos e capacitações, não é relatado pela 

equipe os processo educacionais informais, aqueles vivenciados 

cotidianamente na unidade através da troca de saberes entre com outros 

profissionais. 

 É emergente a necessidade desta equipe em investigação de processos 

que otimizem a troca de conhecimentos dentro destas unidades realizadas por 

intermédio de discussão de casos não só por profissionais da enfermagem, 

mas por toda a equipe multidisciplinar, melhorando a interação entre equipe e 

ampliando o conhecimento oriundo de várias formações e visões profissionais.  

 Advogo ainda a necessidade da criação de um centro responsável pela 

educação permanente não só deste setor mas de todo o Hospital Universitário 

Sul-Fluminense. 
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APÊNDICE A 

  

TTEERRMMOO  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO  LLIIVVRREE  EE  EESSCCLLAARREECCIIDDOO  

  

DDaaddooss  ddee  iiddeennttiiffiiccaaççããoo::    

TTííttuulloo  ddoo  PPrroojjeettoo::  OO  ttrraabbaallhhoo  ddee  EEnnffeerrmmaaggeemm  nnaa  UUTTII  NNeeoonnaattaall  ee  aa  nneecceessssiiddaaddee  ddee  

EEdduuccaaççããoo  PPeerrmmaanneennttee..  

PPeessqquuiissaaddoorr  RReessppoonnssáávveell::  CCllááuuddiiaa  MMaarraa  ddee  MMeelloo  TTaavvaarreess  ((OOrriieennttaaddoorraa))..  

IInnssttiittuuiiççããoo  aa  qquuee  ppeerrtteennccee  oo  PPeessqquuiissaaddoorr  RReessppoonnssáávveell::  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  FFlluummiinneennssee  

TTeelleeffoonneess  ppaarraa  ccoonnttaattoo::  ((2211))  2266229999448844  ee  ((2211))  9911991155990066  

  

NNoommee  ddoo  vvoolluunnttáárriioo::________________________________________________________________________________________________________________________  

IIddaaddee::  __________________________  aannooss                                                                  RRGG__________________________________________________________________  

RReessppoonnssáávveell  lleeggaall  ((qquuaannddoo  ffoorr  oo  ccaassoo))::  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

RRGG  ddoo  RReessppoonnssáávveell  lleeggaall::  ____________________________________________________________________  

  

  OO  SSrr((
aa
))  eessttáá  sseennddoo  ccoonnvviiddaaddoo((aa))  aa  ppaarrttiicciippaarr  ddoo  pprroojjeettoo  ddee  ppeessqquuiissaa  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ddee  

EEnnffeerrmmaaggeemm  nnaa  UUTTII  NNeeoonnaattaall  ee  aa  nneecceessssiiddaaddee  ddee  EEdduuccaaççããoo  PPeerrmmaanneennttee””,,  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddoo  ppeessqquuiissaaddoorr  CCllááuuddiiaa  MMaarraa  ddee  MMeelloo  TTaavvaarreess..  

  

    

EEssttee  eessttuuddoo  aanalisa os processos educativos existentes na UTI Neonatal 
caracterizando a sua demanda. Será desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória 
descritiva, com metodologia qualitativa com a equipe de enfermagem da UTI Neonatal do 
Hospital Universitário Sul-Fluminense – HUSF, localizado no município de Vassouras–RJ, por 
meio da observação participativa dos dados, por um grupo pesquisador. Pó intermédio de 
oficinas realizadas com o grupo pesquisador, espera-se conhecer o processo de educação 
permanente da equipe de enfermagem da UTI Neonatal, analisar os seus processos educativos 
e formular junto aos sujeitos da pesquisa um projeto de implantação de estratégias 
educacionais para este setor. 
 Você participará da pesquisa integrando o grupo pesquisador que por meio de oficinas 
fornecerá os dados necessários para a pesquisa. Este projeto de pesquisa não lhe 
acrescentará desconforto ou risco associado, porém, se em algum momento você se sentir 
desconfortável ou desejar cancelar a sua participação, sua decisão será imediatamente 
respeitada. Mesmo após assinar o consentimento, você não é obrigado a participar da 
pesquisa. Sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 
tempo, sem prejuízo algum para você. Seu nome não será divulgado. A confidencialidade das 
informações geradas e a privacidade são garantidas nessa pesquisa. Este projeto de pesquisa 
não lhe acarretará despesas como também, não receberá nenhum dinheiro para participar da 
pesquisa. 
 
 
Eu, ______________________________________________________, RG n° 
___________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 
 

Niterói,___ de __________  de ________ . 
 
______________________________________________       _________________________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal       Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
 
 
 
 
_________________________________                                                                ________________________________________  
   Testemunha                                                                                                                                                          Testemunha  
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 

  

  

 

  

MMiinniissttéérriioo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  ddoo  DDeessppoorrttoo  

UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  FFlluummiinneennssee  

CCeennttrroo  ddee  CCiiêênncciiaass  MMééddiiccaass  

EEssccoollaa  ddee  EEnnffeerrmmaaggeemm  AAuurroorraa  ddee  AAffoonnssoo  CCoossttaa  

MMeessttrraaddoo  PPrrooffiissssiioonnaall  eemm  EEnnffeerrmmaaggeemm  AAssssiisstteenncciiaall  

  

  

  

DDeeccllaarraaççããoo  

  

  

  

  

  DDeeccllaarroo  ppaarraa  ooss  ddeevviiddooss  ffiinnss  qquuee  ooss  rreessuullttaaddooss  ddaa  ppeessqquuiissaa  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ddee  

EEnnffeerrmmaaggeemm  nnaa  UUTTII  NNeeoonnaattaall  ee  aa  nneecceessssiiddaaddee  ddee  EEdduuccaaççããoo  PPeerrmmaanneennttee””  sseerrããoo  ttoorrnnaaddooss  

ppúúbblliiccooss,,  ttããoo  llooggoo  aa  mmeessmmaa  ssee  eenncceerrrree,,  sseejjaamm  eelleess  ffaavvoorráávveeiiss  oouu  nnããoo  àà  ccoonnffiirrmmaaççããoo  ddaass  

hhiippóótteesseess  ffoorrmmuullaaddaass..  

  

  

  

  

  

NNiitteerróóii,,  0044  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22000077..  

  

  

  

  

PPrrooff°°..  DDrr
aa
..  CCllááuuddiiaa  MMaarraa  ddee  MMeelloo  TTaavvaarreess  

EEnnffeerrmmeeiirraa  JJaannnnaaiinnaa  SStthheerr  LLeeiittee  GGooddiinnhhoo  
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APÊNDICE D 

  

  

  

  

  

MMiinniissttéérriioo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  ddoo  DDeessppoorrttoo  

UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  FFlluummiinneennssee  

CCeennttrroo  ddee  CCiiêênncciiaass  MMééddiiccaass  

EEssccoollaa  ddee  EEnnffeerrmmaaggeemm  AAuurroorraa  ddee  AAffoonnssoo  CCoossttaa  

MMeessttrraaddoo  PPrrooffiissssiioonnaall  eemm  EEnnffeerrmmaaggeemm  AAssssiisstteenncciiaall  

  

  

  

DDeeccllaarraaççããoo  

  

  

  

  DDeeccllaarroo  qquuee  ooss  ddaaddooss  ccoolleettaaddooss  nnaa  ppeessqquuiissaa  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ddee  EEnnffeerrmmaaggeemm  nnaa  UUTTII  

NNeeoonnaattaall  ee  aa  nneecceessssiiddaaddee  ddee  EEdduuccaaççããoo  PPeerrmmaanneennttee””  ssoommeennttee  sseerrããoo  uuttiilliizzaaddooss  eemm  ttrraabbaallhhooss  

cciieennttííffiiccooss  ddaa  áárreeaa  ddee  eennffeerrmmaaggeemm..  

  

  

  

  

  

  

NNiitteerróóii,,  0044  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22000077..  

  

  

  

  

  

PPrrooff°°..  DDrr
aa
..  CCllááuuddiiaa  MMaarraa  ddee  MMeelloo  TTaavvaarreess  

EEnnffeerrmmeeiirraa  JJaannnnaaiinnaa  SStthheerr  LLeeiittee  GGooddiinnhhoo  
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APÊNDICE E 

  

  

  

 

 

MMiinniissttéérriioo  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  ddoo  DDeessppoorrttoo  

UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  FFlluummiinneennssee  

CCeennttrroo  ddee  CCiiêênncciiaass  MMééddiiccaass  

EEssccoollaa  ddee  EEnnffeerrmmaaggeemm  AAuurroorraa  ddee  AAffoonnssoo  CCoossttaa  

MMeessttrraaddoo  PPrrooffiissssiioonnaall  eemm  EEnnffeerrmmaaggeemm  AAssssiisstteenncciiaall  

  

  

  

DDeeccllaarraaççããoo  

  

  

  

  DDeeccllaarroo  qquuee  ooss  ddaaddooss  ccoolleettaaddooss  nnaa  ppeessqquuiissaa  ““OO  ttrraabbaallhhoo  ddee  EEnnffeerrmmaaggeemm  nnaa  UUTTII  

NNeeoonnaattaall  ee  aa  nneecceessssiiddaaddee  ddee  EEdduuccaaççããoo  PPeerrmmaanneennttee””  sseerrããoo  uuttiilliizzaaddooss  úúnniiccaa  ee  

eexxcclluussiivvaammeennttee  ppaarraa  ffiinnss  ddee  ppeessqquuiissaa,,  sseennddoo  rreessgguuaarrddaaddoo  oo  ssiiggiilloo  ee  oo  aannoonniimmaattoo  ddooss  

ppaarrttiicciippaanntteess..  

  

  

  

  

NNiitteerróóii,,  0044  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22000077..  

  

  

  

  

  

  

PPrrooff°°..  DDrr
aa
..  CCllááuuddiiaa  MMaarraa  ddee  MMeelloo  TTaavvaarreess  

EEnnffeerrmmeeiirraa  JJaannnnaaiinnaa  SStthheerr  LLeeiittee  GGooddiinnhhoo  
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APÊNDICE F 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 
1) Qual a sua idade? 

 

2) Sexo? 

 

3) Qual o seu nível de instrução? 

 

4) Qual a sua categoria profissional dentro da enfermagem? 

 

5) Realizou estágio em unidade de terapia intensiva antes de trabalhar no seu setor atual? Em que 

instituição? Durante quanto tempo? 

 

6) Qual o seu tempo de serviço no HUSF? 

 

7) Qual o seu tempo de formado? 

 

8) Quanto tempo trabalho na UTI Neonatal do HUSF? 

 

9) Fale um pouco do seu trabalho na UTI Neonatal do HUSF?  

 

10) O que você entende por Educação Permanente? Explique? 

 

11) Em sua opinião quais são os conhecimentos necessários para exercer o trabalho de enfermagem na 

UTI Neonatal? 

 

12) Como você se relaciona com a equipe multiprofissional de saúde? 

 

13) Você participou de algum processo de educação permanente/curso de capacitação no período em que 

trabalhou no setor de UTI Neonatal? Como foi? Houve envolvimento/participação de outros 

profissionais? 

 

14) Dos processos de educação permanente/cursos de capacitação dos quais participou quais os 

conhecimentos que você utilizou na sua vida profissional? Exemplifique? 

 

15) Quais as ações realizadas por você diariamente na UTI Neonatal? Como você as aprendeu? 

 

16) Quando você tem dúvida em relação às ações de enfermagem na UTI Neonatal, como você procede? 

Conte-me um caso? 

 

17) Quais os principais problemas vivenciados por você na UTI Neonatal que requerem ações 

educacionais? Exemplifique? 

 

18) Em relação ao processo de capacitação/educação realizados na UTI Neonatal, quais os pontos fortes e 

fracos? Exemplifique? 

 

19) Em sua opinião que aspectos deveriam ser levados em conta no processo de educação permanente dos 

trabalhadores da UTI Neonatal? 

 

20) Você considera necessária a criação de um programa de educação permanente no HUSF? Por que? 

(Caso afirmativo) Ele deveria contemplar profissionais de outras áreas ou só os de enfermagem? Poderia 

funcionar junto com outros profissionais? Como? 

 

 


