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RESUMO
A formação permanente é um movimento intrínseco que revela uma prática reflexiva. Diante
da admissão do enfermeiro numa Terapia Intensiva (TI) tendo ou não experiência, há o dilema
da necessidade do agir iminente do enfermeiro e suas bases de formação para tal competência.
A formação do enfermeiro deve transpor o aprendizado adquirido na graduação, uma vez que
as concepções generalistas e as abordagens crítico-reflexivas, ainda não conseguiram suprir as
dimensões do campo profissional. Esse estudo tem como objeto de pesquisa a formação
permanente do enfermeiro na Terapia Intensiva. Os objetivos delimitados foram: descrever
como foi a admissão do enfermeiro na Terapia Intensiva; identificar os aspectos que
influenciam na formação permanente do enfermeiro no contexto de sua admissão e pósadmissão na Terapia Intensiva; e analisar a formação permanente do enfermeiro no contexto
da sua admissão e pós-admissão na Terapia Intensiva. Estudo com abordagem qualitativa,
descritiva tipo estudo de caso, cujo referencial teórico foi apoiado em Donald Shön (2000),
com contribuições dos pensamentos de Patrícia Benner (2001). O cenário do estudo foi um
Centro de Terapia Intensiva Adulto de um hospital universitário localizado no município do
Rio de Janeiro. Os participantes da pesquisa foram 20 enfermeiros que trabalham nesse CTI.
A coleta de dados foi através da entrevista semiestruturada e a análise de dados foi realizada
em dois momentos, sendo o primeiro uma análise quantitativa do perfil desses enfermeiros, e
em um segundo momento uma análise de conteúdo temática e apreciação das categorias
através do Ciclo da Reflexividade. Dos resultados: a média de idade dos enfermeiros foi de
39,4 anos, houve um incremento de (8) 40% na formação lato e stricto sensu; sendo 4 (20%)
dos enfermeiros ainda sem especialização e 13 (65%) sem formação stricto sensu;
considerando que o tempo de atuação dos enfermeiros na referida unidade é
predominantemente com média de 9,6 anos. As categorias levantadas foram: “O enfermeiro
rumo ao aprendizado crítico reflexivo”; “Entendendo a performance do outro”; e
“Desenvolvendo o talento artístico profissional no gerenciamento da enfermagem”.
Considerações Finais: Há o domínio da formação lato sensu reflexo de uma formação voltada
para a prática, porém já é possível observar a presença de mestres profissionais e doutorandos.
O enfermeiro reflete no seu conhecimento e experiência ao ingressar na TI; busca o colega
para desenvolver-se; e frente às adversidades do cotidiano e da liderança mobiliza-se para sua
formação permanente.
Palavras-chave: Admissão e Escalonamento de Pessoal, Conhecimento, Enfermagem,
Cuidados Críticos

ABSTRACT
Ongoing formation is an intrinsic movement that reveals a reflexive practice. Given the
admission of nurses in Intensive Care (IC), with or without experience, there is the dilemma
of the nurse's impending need to act and their training bases for such competences. Nursing
education must go beyond the knowledge acquired in graduation, since the general concepts
and the critical-reflexive approaches have, so far, failed to meet the dimensions of the
professional field. The objective of this study is analyzing the ongoing training of nurses in
intensive care. The delimited objectives were: describing the admission of nurses in intensive
care; identifying aspects that influence the ongoing education of nurses in the context of
admission and post-admission to the Intensive Care; and analyzing the ongoing education of
nurses in the context of admission and post-admission to the Intensive Care. Qualitative
study, descriptive case study, whose theoretical framework was supported by Donald Shön
(2000), with contributions from Patricia Benner's thoughts (2001). The study setting was the
Adult Intensive Care Unit of a university hospital in the city of Rio de Janeiro. The
participants were 20 nurses working in the ICU. Data collection was made through semistructured interviews and data analysis was performed in two stages: the first was a
quantitative analysis of the profile of these nurses, the second one was a contents analysis and
assessment of the categories through Reflectivity Cycle. The results: average age of nurses
was 39.4 years old, there was an increase of (8) 40% in the lato and strict sensu training;
where 4 (20%) of the nurses were still unskilled and 13 (65%) without strictu sensu training;
considering that the average time of work of nurses in this unit is around 9.6 years. The
categories raised were: "The nurse towards the reflective critical learning"; "Understanding
another person's performance"; and "Developing the professional artistry in the management
of nursing." Final Thoughts: There is the domain of latu sensu formation as a result of a
training that is focused on practice, but it is now possible to observe the presence of
professional and doctoral masters. The nurse reflects about his knowledge and experience
when he joins the IC; looks for his colleagues in order to improve; and when he faces the
adversities of everyday life and leadership, he finds the motivation to invest in his ongoing
education.
Keywords: Admission and Escalation of personnel, Knowledge, Nursing, Critical Care
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CAPÍTULO I______________________________________
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E MOTIVAÇÃO PARA O TEMA

A admissão do enfermeiro no contexto da Terapia Intensiva (TI) é um momento que
envolve muita expectativa, tanto para o novo funcionário que não tem experiência prévia no
cuidado a pacientes graves, quanto para àqueles que já vivenciaram, em algum momento,
cuidados a clientes graves em setores abertos. Sabe-se que independente do tempo em
formação, sua admissão na TI pode ser algo totalmente novo; pois, trata-se de um profissional
debutando, em busca de um perfil profissional.
Minha trajetória profissional foi marcada por várias admissões. Concluí a graduação
em Enfermagem em 1995, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porém desenvolvi
parte dessa trajetória fora do Rio de Janeiro, trabalhando em Belo Horizonte/MG e Santa
Maria/RS e retornei para o Rio de Janeiro em 2008 e, desde então, trabalho num Centro de
Terapia intensiva (CTI) Adulto de um hospital federal.
Nessa época, comecei a despertar para questões relacionadas à admissão da equipe
de enfermagem na TI, no que tange a formação de saberes e competências para atuar nessa
área, visto que, por ser uma unidade com singularidades relacionadas à estrutura física,
tecnologia e perfil dos pacientes, eu acreditava que seria comum existir nesse tipo de unidade,
uma estratégia de capacitação admissional, porém, fui apresentada apenas a tópicos gerais da
instituição e não específica para TI.
Ao desenvolver as atividades laborais, reflexões sobre o contexto da TI foram
acontecendo, assim percebia que esse processo admissional não era diferente dos outros que
eu tinha vivenciado, com diferencial de que, nas outras unidades, havia uma ambientação,
ainda que tivesse pacientes graves em enfermaria. Porém, na TI, essa familiarização inicial
não aconteceu, porque o contexto era muito diferente em relação às outras experiências,
devido à grande demanda do serviço e todo aparato tecnológico que envolve a TI.
Ainda debutando, acontecia que em algumas situações, não existia a minha
percepção para reconhecer que algo na rotina da equipe ou no contexto assistencial estava
fora do padrão e que necessitava de intervenção, porém cobranças eram feitas daquilo que eu
não tinha conhecimento, domínio ou não tinha sido apresentado.
Dessa forma eu tinha uma sensação de falta de visão, incapacidade em relação ao
contexto da TI, sendo de certa maneira, a meu ver, momentos de exposição do profissional,

15

constrangimento e desconforto emocional; um tipo de injustiça social, visto que a impressão
era que não se considerava o tempo de trabalho em TI, e muitas vezes, nas cobranças, parecia
que deveria ser lógico ou óbvio ter o conhecimento prévio em relação, inclusive, das rotinas
que ainda não tinham sido apresentadas.
Nesse sentido, Shön (2000) comenta que ignorar as injustiças sociais é ter
apropriação indevida e monopólio do conhecimento, denominando a esses como “críticos
radicais”, ou seja, cabe aqui o equívoco em não considerar a falta de experiência, a qual se
inicia a partir do processo admissional. Complementa o autor que nessa fase, o profissional
está sujeito a expressões de desaprovação e insatisfação, visto que o mesmo fica aquém de
suas expectativas em relação ao seu desempenho ou parece cego aos problemas.
Frente a essas circunstâncias, enquanto novata naquele âmbito de atuação, era
necessária a busca de superações e percebi que era preciso desenvolver estratégias para
adquirir conhecimentos e competências. Dessa forma, me identifiquei com os pensamentos de
Godinho (2009) ao referir a necessidade de reconstruir as informações adquiridas, se
beneficiando inclusive da era do conhecimento marcada por constantes mutações e
recapacitações, reconstruindo o saber e criando novas ferramentas para a intervenção prática.
Acreditando nessa possibilidade, busquei estudos e recorri a questionamentos aos colegas
mais acessíveis e experientes como enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de
enfermagem, fisioterapeutas e médicos, para entender a rotina, a assistência e correlacionar
aos conteúdos estudados. De acordo com Valente (2009) trata-se do caminho para a
construção de uma identidade profissional, a necessidade de um investimento pessoal.
Nessa acepção, o enfermeiro novato traduz-se naquele que se especializa na prática
(VALADARES, 2006). A definição do termo novato, segundo essa autora, se assemelha a de
Silva (2008) sendo aquele que entra em um campo de atuação sem experiência prévia. Já
Souza e Valente (2014) trazem o termo neófito como aquele iniciante, que desconhece em
alguns casos as ferramentas gerenciais para sua plataforma de trabalho.
De posse da minha experiência como novata, comecei a observar parte do processo
admissional na vivência dos novos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem,
percebi então que, com o tempo, esses profissionais estavam mais adaptados à rotina e ao
contexto da TI. Concatenando a esse pensamento, Andrade e Viana (2008) enfatizam que as
enfermeiras aprendem no seu dia-a-dia e utilizam estratégias de aprendizado a partir de sua
prática e com o passar do tempo, vão ampliando a aquisição de competência profissional.
Nesse seguimento, sabe-se que a formação do enfermeiro não se limita ao período de
sua admissão, pois as inovações da ciência e tecnologia tornam-se constantes desafios para
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sua formação permanente dentro do contexto da TI, exigindo desse profissional estratégias
para construção de saberes e competências frente a mudanças no mundo do trabalho peculiar
na TI.

1.2 DELIMITANDO O PROBLEMA, OBJETO E OBJETIVOS DA PESQUISA

Para a delimitação do problema desse estudo me apoiei no seguinte questionamento:
como ocorre a formação permanente do enfermeiro a partir da sua admissão na Terapia
Intensiva?
À luz desse questionamento, a formação permanente do enfermeiro na Terapia
Intensiva ocorre à medida que esse profissional se percebe como principal ator e se engaja na
busca desse conhecimento, na qual envolve um movimento intrínseco em direção a uma
prática reflexiva. Para tal tenho como objeto de estudo: A formação permanente do
enfermeiro na Terapia Intensiva.

Nessa perspectiva, surgem os seguintes objetivos:
1. Descrever como ocorreu a admissão do enfermeiro na Terapia Intensiva;
2. Identificar os aspectos que influenciam na formação permanente do enfermeiro no
contexto de sua admissão e pós-admissão na Terapia Intensiva; e
3. Analisar a formação permanente do enfermeiro no contexto de sua admissão e pósadmissão na Terapia Intensiva.

1.3 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Realizar esse estudo é pertinente porque o enfermeiro está sujeito as
competitividades de mercado e rotatividade de profissionais em diversos campos de atuação
na enfermagem, inclusive na TI, sendo assim diversos profissionais se deparam com o
ingresso num campo especializado com ou sem domínio prévio; a presença de concursos
públicos para enfermeiros considerando sua formação generalista; a dificuldade de alocação
de enfermeiros ou por vezes o descaso com a especialização e/ou experiência do profissional
ao ser admitido numa TI, também justificam essa pesquisa.
A expectativa e adaptação com o novo apresentado pode trazer impactos ao
profissional e ao mesmo tempo vem o desafio do investimento institucional e pessoal do
enfermeiro na sua formação para o cuidado especializado e imediato, uma vez que o mundo
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capitalista tem exigido do profissional produtividade o mais precocemente após seu ingresso
no trabalho. Então mergulhar na temática da formação permanente na admissão e pósadmissão do enfermeiro na TI tem relevância para prática profissional, para a educação, como
também para as questões sociais e gerenciais, pois seu ingresso numa nova equipe reporta
para aspectos relacionais e de gerência. Sem deixar de abordar que nessa admissão, o percurso
de sua formação no pós-admissional na TI transcende as questões de qualidade do cuidado e
segurança do paciente.
Nesse sentido, vale considerar o estímulo de Schön (2000, p. 23) para esse tipo de
pesquisa ao declarar que “[...] deveríamos investigar as manifestações do talento artístico
profissional, também deveríamos examinar as várias maneiras através das quais as pessoas o
adquirem [...]”; “[...] deveríamos estudar a experiência de aprender através do fazer, em um
ambiente de risco relativamente baixo” (p. 25).
Frente a essas reflexões, buscou-se uma fundamentação teórica relacionada à
temática em voga, para tal, partiu-se para o estado da arte através de uma revisão integrativa.
A seleção dos periódicos ocorreu com base nos seguintes objetivos: identificar estudos que
contribuíssem com a abordagem da admissão do enfermeiro na TI e analisar a partir desses
estudos, que tipo de abordagem tem sido feita acerca da admissão do enfermeiro na TI.
Inicialmente busquei o conceito das terminologias aqui discutidas baseado nos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) disponível no site http://decs.bvs.br/cgibin/wxis1660.exe/decsserver/, parti então para a pesquisa sobre o termo “admissão” e
constatei que esse termo, não é reconhecido como descritor e sim como palavra, dessa forma
o descritor que mais se aproximou da temática desse estudo, disponível nas línguas
Inglês/Espanhol/Português

foi:

“Personnel

Staffing

and

Scheduling”/“Admisión

y

Programación de Personal”/“Admissão e Escalonamento de Pessoal” sob o conceito de
“seleção, nomeação e escalonamento de pessoal”.
Procurei também outros termos que pudessem ser elencados nessa contribuição, parti
então para “treinamento”, onde foi reconhecido como descritor e palavra, sendo aproveitado
nessa pesquisa como “Training/Capacitación/Capacitação”, cuja definição é: “o processo de
treinamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas no conhecimento ou na aplicação prática
e teórica de uma determinada atividade”.
Quanto ao termo “Enfermagem” é reconhecido como descritor e palavra, reportada
no DeSC como Nursing/Enfermería/Enfermagem, cujo conceito é: “campo da enfermagem
voltada para a promoção, manutenção e ressauração da saúde”.
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Por fim, “unidade de terapia intensiva” é reconhecida como descritor e palavra,
sendo

identificada

nas

línguas

Inglês/Espanhol/Português

como:

Intensive

Care

Units/Unidades de Cuidados Intensivos/Unidades de Terapia Intensiva e conceituada como
“unidades hospitalares que proveem assistência intensiva e contínua a pacientes em estado
grave”.
Foram incluídos periódicos que atendessem a temática da admissão / escalonamento
e admissão de pessoal / treinamento / capacitação admissional / educação continuada que
tivessem aproveitamento para a temática desse estudo e disponíveis em Inglês, Espanhol ou
Português. Os periódicos excluídos foram os que tratavam desses assuntos voltados para
pacientes, graduandos de Enfermagem ou para questões de procedimentos técnicos.
A coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2015, sendo esse o primeiro
momento da pesquisa quando ainda se iniciava os estudos para essa dissertação; já o segundo
momento ocorreu em novembro de 2016, no intuito de rever os dados encontrados
anteriormente. As bases de dados escolhidas foram: Scientific Eletronic Online (SciELO),
Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana do Caribe em
Ciências da Saúde (LiLACS), PubMed e no Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Optou-se realizar as buscas por
palavras e não descritores, dessa forma ampliando as opções de periódicos para análises.
As palavras combinadas para acessos aos periódicos foram: “treinamento/training”
and “enfermagem/nursing” and “unidades de terapia intensiva/intensive care units”. Vale
ressaltar que num primeiro momento foi utilizada a palavra “admissão”, porém os periódicos
direcionados estavam voltados aos pacientes. Essa dificuldade na busca de publicações sobre
admissão ou treinamento admissional em TI também foi percebido por Bucchi e Mira (2010),
ao referirem que a maioria dos estudos apresentados naquela época referia-se a treinamentos
de técnicas e procedimentos em TI.
Decidiu-se então substituir a palavra “admissão” por “treinamento”. Na base
PubMed foi feito corte temporal dos últimos 10 anos e textos completos com ou sem acesso
livre, em vista de viabilizar o número de publicações a serem analisadas, os textos sem acesso
livre foram viabilizados através do Programa de Comutação Bibliográfica. No Portal CAPES
houve a disponibilidade de combinação de apenas duas palavras por vez.
Dos resultados obtidos originou-se o quadro 1 a seguir:
Quadro 1 – Distribuição quantitativa das publicações encontradas nas bases de dados quanto
palavras-chaves “treinamento/training”(T) and “enfermagem/nursing”(E) and “unidades de
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terapia intensiva/intensive care units”(UTIs).; bases de dados (PubMed, SCiELO,LiLACS,
BDEnf e CAPES); número de publicações encontradas e selecionadas no primeiro momento
(2015) e segundo momento (2016) da revisão integrativa.
T+E+UTIs
T+E
T+UTIs
PubMed
SCiELO
LiLACS
BDEnf
CAPES
CAPES
TOTAL DE PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS
2015/2016 2015/2016 2015/2016 2015/2016 2015/2016 2015/2016
1389/1458
09/09
16/16
16/17
159/159
13/13
1 Labeau; Chiche e Blot (2012)
2 Bahadori et al. (2014)
3 Kadoura (2013)
4 Brediger (2009)
5 Reddish e Kaplan (2007)
6 O'Kane (2012)
7 Muldowney e Mckee 2011
8 Saghafi; Hardy e Hillege (2012)
9 Elmers (2010)
10 Long et al. (2013)
11 Alonso-Ovies et al. (2010)
12 Buffum e Bradon (2009)
13 Bonetti; Destrobecq e Nucchi (2009)
14 Straka et al. (2012)
15 Vanderspank-Wright et al. (2011)
16 Baumberger-Henry (2012)
17 Radovich et al. (2011)
18 Bucchi e Mira (2010)
19 Kitahara, Kimura e Padilha (1999)
20 Buchi et al. (2011)
21 Koizumi et al. (1998)
22 Coan et al. (1996)
23 Siqueira e Kurgant (2005)
24 Mattos e Stipp (2009)
25 Holanda e Cunha (2005)
TOTAL SELECIONADOS

18/18

4/4

3/3

3/3

8/8

4/4

Fonte: Revisão integrativa. Elaboração própria. Legenda: ( )Selecionados

Vale ressaltar que no intuito de construir essa revisão integrativa, foram tentadas
diversas combinações entre descritores e palavras, porém algumas combinações não geraram
resultados ou dos resultados apresentados, não houve aproveitamento das publicações, visto
que não atendiam a temática e aos critérios determinados nessa pesquisa. De certo que, nesse
estudo algumas publicações selecionadas estavam frequentes em mais de uma base de dados,
de forma que na sua totalidade houve o aproveitamento de 25 publicações encontradas entre
revistas brasileiras e estrangeiras, as quais foram lidas e distribuídas num quadro
(APÊNDICE 1) donde foram organidas por autor, periódico encontrado, título, país e origem,
disponibilidade (onde foi encontrado), objetivo, abordagem, participantes e campo da
pesquisa e conclusão. Esses dados foram importantes para não apenas organização visual, mas
para que se pudesse partir para uma nova etapa nessa revisão. Sendo assim, foi composto um
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gráfico a fim de compreender a origem dos estudos encontrados conforme o gráfíco 1 a
seguir:
Gráfico 1 – Distribuição das publicações encontradas quanto a origem (país) dos estudos:

Brasil; 8

EUA; 8

Canadá; 1

Austrália e Nova
Zelândia; 2

Bélgica e França; 1
Irã; 1
Irlanda; 1 Espanha; 1

Itália; 1
Inglaterra; 1

Fonte: Revisão integrativa. Elaboração própria

Das publicações encontradas 8(32%) foram originadas do Brasil e também dos
Estados Unidos da América (EUA), como também nesse continente 1(4%) publicação foi
originada do Canadá. No continente europeu foi evidenciado 5(20%) das publicações entre a
Bélgica e França; Itália; Inglaterra; Espanha e Irlanda. Outrossim, há a evidência de 1(4%)
estudo do continente Asiático (Irã) e 2(8%) da Oceania (Austrália e Nova Zelândia). Percebese que a temática da admissão do enfermeiro na TI é uma preocupação mundial, porém a
lacuna de conhecimento é evidente, sendo necessário de avanços de pesquisas nessa temática.
Outrossim, foi notado a presença de diferentes tipos de publicações e abordagens
relevantes para a admissão do enfermeiro na TI, haja vista o gráfico 2:
Gráfico 2 – Distribuição quanto tipo de publicações encontradas. (continua)
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Gráfico 2 – Distribuição quanto tipo de publicações encontradas (continuação)

1

5

8

2

Editorial
Relato de experiência
Artigo de reflexão
Abordagem quantitativa

9

Abordagem qualitativa

Fonte: Revisão integrativa. Elaboração própria

Frente aos tipos de publicações encontradas, há a predominância de estudos originais
distribuídos entre 8(32%) na abordagem qualitativa e 9(36%) na quantitativa; surgiram
também 5(20%) de relatos de experiência; 2(8%) de artigos de reflexão e 1(4%) editorial.
Ainda que sejam poucas publicações, as riquezas dos objetos de estudo puderam contribuir
para a construção dessa pesquisa. Outra constatação é que percebi que haviam temáticas em
comum nas publicações encontradas, dessa maneira foi idealizado o quadro 2, donde é
possível visualizar que 13 (52%) trouxeram a temática da educação associada á admissão do
enfermeiro na TI; 4 (16%) voltadas para relações interpessoais; 1 (4%) para carga de trabalho;
3 (12%) para gerência; 1 (4%) para assitência de enfermagem e 3 (12%) para segurança do
paciente, assim compondo o quadro 2 a seguir:
Quadro 2 – Tipos de abordagens, relação com a admissão do enfermeiro na terapia intensiva
(TI), origem da publicação e referência. (continua)
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Quadro 2 – Tipos de abordagens, relação com a admissão do enfermeiro na terapia intensiva
(TI), origem da publicação e referência.
(continuação)
Tipos
Abordagens
Educação

de Relação com a admissão do Origem da publicação e referência
enfermeiro na TI – o novato
Reformulação do currículo (grade 1. Bélgica e França (LABEAU;
curricular pan-européia) em torno da
CHICHE; BLOT, 2012)
TI
Relação preceptor e novato
2. EUA (KADOURA, 2013)
3. EUA (BREDIGER, 2009)
4. EUA (ELMERS, 2010)
Treinamento admissional
5. EUA
(BUFFUM;
BRADON,
2009)
6. Brasil (BUCCHI; MIRA, 2010)
7. Brasil (KITAHARA, KIMURA,
PADILHA; 1999)
8. Brasil (BUCHI et al., 2011)
9. Brasil (COAN et al., 1996)
10. Brasil (SIQUEIRA; KURGANT,
2005)
11. Brasil (MATTOS; STIPP, 2009)
Educação continuada
12. Brasil (KOIZUMI et al., 1998)
Relação do novato, admissão, 13. Brasil (HOLANDA; CUNHA,
rotatividade
de
enfermeiros
2005)
(admissão e desligamento) aos custos
Relações
Importância
das
relações 1. Austrália (SAGHAFI; HARDY;
interpessoais para o aprendizado
HILLEGE, 2012)
interpessoais
2. Irlanda
(MULDOWNEY;
MCKEE; 2011)
Socialização do novato
3. Itália
(BONETTI;
DESTROBECQ; NUCCHI, 2009)
Relações de trabalho, confiança e 4. EUA (Baumberger-Henry, 2012)
ganhar aceitação
Carga de trabalho Relação da carga de trabalho à 1. Irã (BAHADORI et al., 2014)
qualidade dos serviços na TI,
implicando o apoio ao enfermeiro
novato nessa carga de trabalho.
Gerência
Competências dos novatos
1. EUA (REDDISH; KAPLAN,
2007)
2. Inglaterra (O'KANE, 2012)
Orientação a gestores inexperientes
1. EUA (RADOVICH et al.; 2011)
Assistência
de O novato e assistência no fim da 1. Canadá
(VANDERSPANKEnfermagem
vida.
WRIGHT et al., 2011)
Segurança
do Realidade prática vivida pelo novato 1. Austrália e Nova Zelândia (LONG
paciente
e subsídios a serem considerados nos
et al., 2013)
cursos
de
enfermagem
para
segurança do paciente
Incorporação do novato e detecção de 2. Espanha (ALONSO-OVIES et al.,
riscos
2010)
Relação do impacto da educação à 3. EUA (STRAKA et al., 2012)
prevenção de erros evitáveis
Fonte: Revisão integrativa. Elaboração própria.
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A partir das abordagens encontradas foi possível perceber que a admissão do
enfermeiro na TI verte para diversas dimensões da pesquisa e que me aprofundar na formação
permanente do enfermeiro na TI dentro da ótica de sua admissão e pós-admissão pode
enriquecer os levantamentos de novos pesquisadores, como também subsidiar em parte, a
lacuna de conhecimento nessa área.
Dessa feita, a partir dos estudos analisados foi revelado que a TI é uma área que tem
como peculiaridade o trabalho especializado, porém há falta de profundidade de
conhecimentos dos enfermeiros, ainda que esses tenham domínio das questões gerais do
contexto da TI e o enfermeiros novatos começam a aproximar-se dos conhecimentos dos
enfermeiros mais experientes em torno de 2 anos após seu ingresso na TI, no entanto esse é
um ambiente que propicia e estimula o aprendizado durante o desenvolvimento da carreira
profissional (LABEAU; CHICHE, 2012).
Sobre a relação dos novatos e os enfermeiros veteranos, vem à tona a questão da
carga de trabalho, sendo notório que dentro das múltiplas funções do enfermeiro, a ajuda ou
acompanhamento do novato é reportado como mais uma atribuição do enfermeiro no seu
cotidiano de trabalho (BAHADORI et al., 2014), nesse raciocínio Buffum e Bradon (2009)
descrevem a importância de compreender as diferenças entre as gerações do enfermeiros
numa TI e a necessidade de se compreender essas diferenças para o desenvolvimento do
talento do novato. Ademais, essa relação é fundamental para o desempenho do ingressante,
visto que otimiza a padronização do cuidado, viabiliza a ambientação, propicia a segurança do
paciente e também minimiza os custos e rotatividade desses profissionais (KADOURA, 2013;
BREDIGER, 2009).
Frente a essa admissão, é possível e estimulado o crescimento do novato para novos
níveis de competência e cada fase de competência profissional, deve ser trabalhada à medida
em que vai galgando para o seu melhor agir (REDDISH, KAPLAN, 2007; ELMERS, 2012).
Sabe-se, no entanto a admissão do enfermeiro envolve ansiedades sobre suas competências
gerenciais, responsabilidade e socialização (O’KANE, 2012). Sobre isto o comprometimento
do enfermeiro veterano ou preceptor apoiado na aprendizagem e o bom relacionamento
interpessoal, surgem como aspectos facilitadores ao ambiente de aprendizagem do novato
(MULDOWNEY; MCKEE, 2011).
Em concordância Saghafi; Hardy e Hillege (2012) tratam que as relações
interpessoais originam diversos pensamentos, percepções e sentimentos que podem impactar
no seu desenvolvimento profissional, bem como na sua permanência e satisfação no trabalho.
Nessa linha de raciocínio, sabe-se que há grandes proporções da admissão de enfermeiros não
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experientes no serviço especializado da TI, e o sucesso do engajamento desse profissional está
atrelado ao apoio da liderança nessa orientação; o foco no desenvolvimento de habilidades de
pensamento crítico para o desenvolvimento de competências (ELMERS; 2010).
Para Bonetti; Destrobecq e Nucchi (2009) a socialização do novato na TI pode variar
entre 3 e 6 meses, porém Reddish e Kaplan (2007) a orientação dos novato dura em torno de 6
meses, dependendo do desenvolvimento profissional; Bucchi e Mira (2010) consideram que
em 6 meses é possível realizar uma capacitação do enfermeiro para o perfil deseja na TI,
assim distribuídos em 3 meses para procedimentos essenciais na TI e 3 meses subsequentes
para procedimentos especializados, considerando também as metas relacionais, éticas e
comportamentais. Nesse sentido, Mattos e Stipp (2009) relatam a experiência de um programa
de treinamento para novatos admitidos após a conclusão da graduação, com período de 9
meses de investidas. Já Long et al. (2013) pensam em 1 ano para que o enfermeiro realize
com mais segurança as atividades e cuidados complexos; e Labeau; Chiche e Blot (2012)
referem que pelo menos em 2 anos o novato consegue chegar próximo ao conhecimento do
enfermeiro mais experiente na TI.
Paralelamente ao treinamento admissional deve estar inserido as competências da
educação continuada, viabilizando com estratégias que contribuam para a formação
profissional desde seu ingresso na TI, tendo continuidade no transcorrer dessa trajetória. Bem
como o treinamento admissional (BUCCHI; MIRA, 2010) e a educação continuada
(SIQUEIRA; KURGANT, 2005) podem viabilizar a padronização do atendimento e da
qualidade da assistência (BAUMANN et al., 2012; BUCCHI et al., 2011).
Dando sequência a esse levantamento, a autonomia, segurança profissional e a
presença do enfermeiro novato na TI devem ser associadas, pois nessa relação há implicações
de riscos, sendo necessário levantar preocupações relacionadas à segurança do paciente e do
profissional, isso pelo desconhecimento de procedimentos e rotinas; desconhecimento das
competências e pela própria falta de experiência (ALONSO-OVIES et al., 2010;
BAUMBERGER-HENRY, 2012; LONG et al., 2013). Fatos esses que devem ser
considerados não apenas pelo novato, mas pelo corpo institucional frente às investidas do
treinamento admissional e da educação continuada.
Outro desafio associado ao enfermeiro novato é a questão da falta de experiência
com a gestão, assim nos estudos de Radovich et al. (2011) sugeriu-se o preparo do
profissional para conversas difíceis muito comuns no cotidiano de trabalho, negociações afim
de construir habilidades para comunicação e liderança. Além da liderança, para Coan et al.
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(1996) é preciso também melhores orientações sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem, supervisão e sistema de informação.
Quanto às contribuições, esse estudo pode instrumentalizar o enfermeiro para
intervenções, a partir da reflexão durante e após uma ação, dessa forma possibilitando sua
emancipação no processo de aprendizado e de sua formação. Espera-se que no âmbito
acadêmico, essa construção ofereça subsídios para essa formação, concordando com os
descritos de Durán e Sánchez (2013) através da prática clínica e com a interação com os
enfermeiros, esses servem de modelo de conduta e para reflexão do processo de aprendizado,
dessa maneira contribuindo para a identidade profissional dos estudantes de enfermagem.
Espera-se também que os resultados desse estudo contribuam quanto à produção de
conhecimento sobre a admissão e formação permanente do enfermeiro na TI para o Grupo de
Pesquisa Cidadania e Gerência na Enfermagem -NECIGEN e para o Núcleo de Pesquisa
Trabalho, Saúde e Educação - NUPETSE, ambos da Escola de Enfermagem Aurora Afonso
Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Acredita-se que essa iniciativa tem grande contribuição social, visto que a admissão e
a formação do enfermeiro estão fortemente ligadas ao cunho social. Isto posto, nos
pensamentos de Freire (1987, p. 78) “os homens se educam entre si, mediatizados pelo
mundo”. Essa inter-relação perpassa por vários aspectos sociais, os quais fazem parte da
formação profissional.
Nesse assunto, Torres e Rendón (2013) desenvolveram um estudo sobre desafios
educativos e descrevem as capacidades que os novos profissionais devem desenvolver ao
longo da vida. Vale ressaltar que dentro dessas capacidades, algumas citadas, tinham relação
social, o que caracteriza seu vínculo à formação de saberes.
Nesse enfoque as autoras supracitadas (ibid) evidenciaram o saber escutar e
expressar-se, adaptar-se ao contexto, entender as inter-relações, analisar e avaliar situações e
informações, cooperar com os outros, trabalhar com os outros, ter valores democráticos; aqui
referindo a aprender a viver juntos; ser ético, respeitar as diferenças, demonstrar
responsabilidade, sociabilidade, integridade e honradez, ter mente aberta, reflexiva, justa,
honessa, ser prudente de juízos, enfocado na investigação e ser persistente.
Dando sequência a essa linha de raciocínio parto no próximo capítulo para uma
apreciação temática, assim constituindo de conceitos importantes para discorrer esse estudo.
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CAPÍTULO II _____________________________________
APRECIAÇÃO DA TEMÁTICA
Para a apreciação temática, Yin (2015) sugere a revisão de literatura, sendo esse um
meio para o fim, e não, um fim em si mesmo. Ele revela que pesquisadores iniciantes podem
pensar que a finalidade da revisão de literatura seja determinar respostas sobre o que é
conhecido sobre um tópico; em contraste, os pesquisadores experientes revisam a pesquisa
prévia para desenvolver questões mais perspicazes e reveladoras sobre o mesmo tópico.

2.1 FORMAÇÃO PERMANENTE NA ENFERMAGEM

Ao tratar da formação nesse estudo, reporta-se a capacidade de desenvolvimento do
profissional e nela, apoia-se na educação permanente, que segundo Ceccim e Ferla (2009) tem
relação com o trabalho, sendo uma prática de ensino-aprendizagem que produz conhecimento
no cotidiano, a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas
enfrentados do trabalho e as experiências desses atores com base nos questionamentos e nas
mudanças, se apoiando no ensino problematizador e na aprendizagem significativa, onde há o
interesse nas experiências anteriores e nas vivências pessoais, desafiando ao desejo de
aprender mais, respondendo perguntas e gerando novas perguntas sobre o ser e o atuar no
mundo. Nela articula-se a formação com a mudança no conhecimento e no exercício
profissional, trazendo, associado aos saberes técnicos, científicos, as dimensões éticas da vida,
do trabalho, do homem, da saúde, da educação e das relações.
Para Petrolino e Sallum (2013) na educação permanente existem ações contínuas de
trabalho-aprendizagem ocorridas num espaço de trabalho/produção/educação em saúde,
partindo de uma situação existente, dirigindo-se a superá-la, mudá-la e transformá-la em uma
situação diferente e desejada. Já para essas mesmas autoras, a educação continuada está
relacionada a um conjunto de práticas usuais objetivam mudanças pontuais, sendo um
processo para proporcionar a aquisição de conhecimentos, a fim de atingir sua capacidade
profissional e desenvolvimento pessoal, considerando a realidade da instituição e social.
Segundo Farah (2003) a educação continuada surgiu como uma estratégia para a
capacitação de grupos de profissionais de saúde já inseridos nos serviços, sendo um benefício
para o indivíduo, com retorno para a instituição. Para essa autora (p. 4) a educação
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permanente é “um instrumento que auxilia na qualificação das ações de saúde de seus
praticantes, buscando sempre alternativas e soluções para os problemas de saúde vivenciados
pelos trabalhadores de saúde em suas realidades”. Nesse sentido, segue a autora afirmando
que a educação continuada e a educação permanente podem ser complementares e a distinção
clara entre elas permite o reconhecimento do espaço na gestão do trabalho.
O termo formação permanente e formação continuada veio a ser apresentado na tese
de Valente (2009) por meio de uma adaptação dos conceitos formulados pelo Ministério da
Saúde do Brasil (2004). Entendendo que ainda que haja ações de educação permanente e
continuada, somente torna-se formação permanente quando de fato ocorre um movimento
intrínseco no profissional no qual ele pensa na sua prática, dando sentido para um agir
reflexivo, sendo um processo que se dá por toda a vida. Dessa maneira a referida autora traz
os seguintes conceitos:

 A Formação Continuada é um processo de atualização de conhecimentos
específicos. A partir de uma leitura geral dos problemas, o profissional identifica
temas e conteúdos a serem trabalhados, ou aprimorados, geralmente sob o formato
de cursos padronizados. A atividade educativa é pontual, fragmentada e se esgota
em si mesma.
 Quanto à Formação Permanente, as práticas são definidas por múltiplos fatores
(conhecimento, valores, relações de poder, organização do trabalho, etc.); nesse
contexto, a aprendizagem requer que se trabalhe com elementos que “façam sentido”
para os sujeitos envolvidos (aprendizagem significativa), com o objetivo de
transformação das práticas.
(VALENTE, 2009, p. 26)

Na prática, percebe-se que no esforço da educação continuada e permanente, ainda
que sejam realizadas estratégias voltadas para reflexão do cotidiano de trabalho, podem não
gerar mudanças, aprimoramentos na prática, ficando simplesmente restritas ao período dessas
investidas. A exemplo, seria como designar um protocolo para leitura, ou mesmo realizar
estudos sobre algumas temáticas e o profissional ou mesmo o paciente não se perceber nesse
processo, não se permitir introspectivamente a mudanças de conceitos, atitudes, valores, que
ocasionam num agir consciente e reflexivo.
Nesse sentido, percebe-se que a formação permanente do enfermeiro na TI deve
considerar: sua admissão na TI na qual pode lhe oferecer subsídios para o início de uma
trajetória nessa especialidade e, pós-admissão na TI, na qual ambas as fases traduzem num
movimento de saberes e competências diante das peculiaridades da TI percebidas no perfil da
clientela assistida, no perfil das normas e rotinas da TI e nas frequentes inovações
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tecnológicas e científicas que exigem frequentes alterações e adaptações no mundo do
trabalho na TI.

2.2 CONHECIMENTO,

COMPETÊNCIAS

E

EXPERIÊNCIAS

NA

FORMAÇÃO

PERMANENTE DO ENFERMEIRO

Antes de reportar os conceitos voltados para o conhecimento, vale refletir sobre a
sabedoria; nesse raciocínio o filósofo chinês Confúcio (551a.C. – 479a.C) deixou sua
contribuição ao tratar que “há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que
é o mais nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil; e terceiro, por experiência, que é o
mais amargo”. Mergulhar no termo sabedoria é desafiador, tamanha sua complexidade, visto
que envolve questões intrínsecas e extrínsecas, como também as relacionais, afinal, como no
pensamento de Freire (1987) ninguém aprende sozinho, ninguém ensina ninguém e os
homens aprendem em comunhão, mediatizados pelo mundo. O processo admissional está
totalmente vinculado a formação de saberes e competências, e nele, encontra-se as questões
relacionais que contribuem para esse aprendizado, pois parte-se do princípio de que “todos
têm competências a serem desenvolvidas” (SIQUEIRA; KURCGANT, 2005, p. 256).
Para entender o saber, vale uma apreciação sobre o conceito de conhecimento, a partir
do ponto de vista de Gamboa (2009) que traduz como sendo uma resposta a uma pergunta, e o
conhecimento obtido, se transforma num saber pronto para ser apropriado. Nessa reflexão,
interpreta-se que apesar do conhecimento e o saberes estarem juntos no mesmo processo, eles
são colocados de forma oposta e contraditória, visto que o conhecimento está vinculado à
parte dinâmica no processo de qualificar perguntas e gerar novas respostas; já os saberes estão
relacionados ao produto, ao resultado, a resposta elaborada, que deverá ser distribuída,
divulgada e consumida em forma de dados, informações, saberes, teorias, esquemas,
fórmulas, receitas, resumos, livros e publicações.
Dessa forma, Gamboa (ibid.) conclui que saberes se referem a respostas prontas,
provenientes do movimento de perguntas e respostas, ou seja, do conhecimento, porém a
partir dessas respostas, vão surgindo novas suspeitas, indagações, questões, as quais
qualificam a novas perguntas. Outrossim, o autor (ibid.), denuncia a falha do ensino quando
são transmitidos saberes deslocados das perguntas e dos problemas que originaram a
pergunta.
Dentro da perspectiva de Freire (1987) a transmissão de respostas sem uma prévia
pergunta, revela um autoritarismo, pois reprime a capacidade de perguntar. Concordando com
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esses pensamentos, o simples fato de expor saberes, exclui do sujeito a oportunidade do
movimento da formação do conhecimento e nessa formação perfaz de uma prática reflexiva,
que pode revelar um futuro profissional autônomo, capaz de articular sua prática às situações
adversas vindouras.
Toda admissão profissional evoca o movimento do conhecimento a fim de chegar a
um saber prático, não engestado, mas passível de novos aprimoramentos no transcorrer da
trajetória profissional. Esse processo acontece porque segundo Gamboa (2009) a humanidade
busca respostas a partir do mundo prático, do mundo da experiência e da vida cotidiana e
essas respostas podem ser elaboradas a princípio baseada na opinião e no senso comum, ou
seja, um saber opinativo, porém pode recorrer a um saber fundamentado na teoria, um saber
organizado, que gera respostas, ou seja, um saber epistemológico; que está sujeito a novas
indagações, dúvidas, conferindo ou não se as respostas, as suposições, opiniões, saberes
obtidos, foram satisfatoriamente respondidas, caso contrário, revelar-se-ão novos limites que
deverão ser trabalhados.
Segundo Pimenta e Anastasiou (2005) o conceito de saberes e conhecimentos
(relacionados à educação) e de qualificação (relacionado ao trabalho), está sendo substituído
por competências. Entretanto, as autoras, relacionam as competências ao capitalismo, uma
vez que, quando a competência substitui os saberes e a qualificação, a identidade do
trabalhador é deslocada e vulnerável para a avaliação e controle de suas competências
determinadas pelo local de trabalho. Paralelamente, discutem (ibid.) o termo competência
enquanto teoria e prática para fazer algo, o conhecimento na situação, o qual é imprescindível
para todos os trabalhadores.
Ainda nessa ponderação, cogita-se que ter competência não significa ter
conhecimento e informação sobre o trabalho, sobre o que faz, visto que conhecer remete-se a
“visão de totalidade, consciência ampla das raízes, dos desdobramentos e implicações do que
se faz, para além da situação; consciência das origens, dos porquês e das finalidades” (ibid., p.
134). Já as competências devem partir de conhecimentos e saberes anteriores, de posse das
práticas pessoais e institucionais, que deverão ser problematizadas, confrontando o que se
sabe e o que se espera, sendo possível criticar, a avaliar e superar essas competências através
de saberes mais amplo.
De posse dos estudos de Santana e Fernandes (2008, p. 812) enfermeiras que
trabalham em instituições que funcionam como campo de estágio, são desencadeadas para a
promoção de novos conhecimentos, visto que a presença constante de aprendizes compõe um
aspecto fortalecedor na busca de atualizações, gerando inclusive o aprimoramento no
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processo de trabalho, de forma que, torna-se descentralizado o “saber-fazer” para o “por que
fazer”, desmitificando o paradigma de enfermeiras de TI voltado para a superficialidade dos
fenômenos, onde ocorre a falta de respostas ao processo de trabalho que executam, por
ausência de reflexão sobre o domínio, a habilidade ou o conhecimento alicerçado em teorias
científicas, do contrário, sendo possível expor e justificar sua prática.
Dessa forma, segundo as autoras (ibid.), a geração de conhecimentos torna o
indivíduo bem informado e esse conhecimento instrumentaliza a administração, mobilização e
articulação em favor da resolução dos desafios profissionais, exigindo assim, novas
habilidades de raciocínio, criatividade, capacidade de tomar decisões, saber pensar e aprender
a aprender.
Preocupando-se com as competências que o enfermeiro precisa ter para atuar em TI,
Camelo (2012) relaciona a competência profissional à eficácia, qualidade e custo da
assistência prestada. De posse que o enfermeiro mobiliza competências especializadas,
aliando conhecimento técnico-científico, domínio da tecnologia, humanização e cuidado
individualizado. Para a autora é necessário que estejam claras as competências desse
profissional na TI, sendo essa uma forma de mobilizar gestores a elaborar estratégias para o
desenvolvimento dessas competências, conduzindo para a organização do trabalho e
excelência dos serviços prestados.
Na percepção de Ferreira e Kurcgant (2009) “o enfermeiro deve ter iniciativa e
disponibilidade para desenvolver sua competência”. No entanto, nos achados de Santana e
Fernandes (2008) foi observado que ainda que a organização priorize a capacitação de seus
trabalhadores, ela pode não estimular a atividade de produção e publicação de novos
conhecimentos, sendo possível comprovar tal fato através da escassez ou nenhuma pesquisa
realizada por enfermeiros na instituição, evidenciando falha organizacional, como também
falha na prática da troca de experiências através das publicações.
Nessa apreciação, reporta-se a competência como responsabilidade permanente do
trabalhador visto que para tornar-se competente, o faz ao longo da vida. Para Gomes e Marins
(2004) a aprendizagem ao longo da vida é um dos grandes desafios enfrentados pelas
instituições educativas, que precisam disponibilizar de espaços de aprendizagem para as
experiências profissionais e pessoais adquiridas ao longo da vida. `A luz de Demo (2010, p.
16) a “aprendizagem permanente”, acontece durante toda a vida e tem algumas implicações:
os diplomas acadêmicos não equivalem a uma conclusão e sim, uma etapa, entre tantas
sucessivas, e alerta que os diplomados deverão retornar e revalidar seu diploma, muitas vezes
na vida; os desafios sucedem durante a vida, no mercado de trabalho, e isso exige alerta
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constante contra o envelhecimento profissional e social; aprender não termina; a exemplo dos
idosos que mantém o desejo de aprender e; as novas tecnologias aguçam a aprendizagem, seja
a serviço do mercado, seja para a vida indefinidamente.
Esses pensamentos conferem com os de Benner (2001) ao tratar que a experiência
não está atrelada apenas ao tempo e sim ao encontro de teorias, noções preconcebidas a várias
situações reais, visto que a prática é bem mais complexa em comparação ao que é percebida
na teoria, de forma que no início da execução daquilo que não se tem domínio, o profissional
apoia-se na execução e rigidez das instruções, porém à medida que as experiências são
vivenciadas, aflora a percepção sobre os atos, de maneira que esse profissional desenvolve o
domínio não se prendendo necessariamente as regras, atuando inclusive em situações
adversas, com perspicácia, de posse que suas competências tornam-se sujeitas a
transformações atreladas ao contexto, suas intenções e interpretações relacionado a prática.
Sob a concepção de Schön (2000) experimentar é despertar a atividade de
pesquisador do indivíduo e ele confirma ou refuta a hipótese, pois o que ele deseja é entender
um fenômeno intrigante, assim, experimentar é agir para ver o que deriva da ação (p. 64).
Nesse sentido, Pimenta e Anastasiou (2005) afirmam que a experiência, a observação, o
estudo contribuem para o aprendizado e colocam que compreender é o aprendizado em
conjunto. Sob essa ótica, Delores (2003) evidencia que a principal finalidade da educação é a
busca de um mundo melhor e mais justo, e enfatiza que a educação acontece ao longo da vida,
e em torno dos quatro pilares da educação, sendo os eixos básicos para o aprendizado,
demonstrados conforme a seguir:
Aprender a aprender
•Prioriza-se o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, considerado como meio e fim.
Meio, enquanto forma de conhecer a complexidade do mundo, condição necessária para viver
dignamente, para desenvolver possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar. Fim,
porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. Neste pilar
evidencia-se a necessidade da educação continuada e permanente.
Aprender a fazer
•O desenvolvimento das habilidades e o estímulo ao surgimento de novas aptidões tornam-se
processos essenciais, na medida em que criam as condições necessárias para o enfrentamento de
novas situações que se colocam no cotidiano. Deve-se aqui, privilegiar a aplicação da teoria na
prática, de forma a desenvolver competências para o trabalho.
Aprender a viver juntos
•Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a percepção das
interdependências, de modo a permitir a realização de projetos comuns ou a gestão inteligente
dos conflitos inevitáveis.
Aprender a ser
•A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa. Aprender a ser
supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para
formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, frente às
diferentes circunstâncias da vida.

Esquema 1: Os quatro pilares da educação. Fonte: Modificado de Delors (2003)
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Segundo Oliveira e Valente (2015) o exercício profissional da enfermagem exige um
contínuo aprendizado, sendo privilegiado pela diversidade e individualidade da clientela
durante a assistência. Conforme o estudo realizado pelas autoras, a aplicabilidade dos pilares
da educação tem sido pouco discutida e publicada no campo do ensino da Enfermagem,
porém dentro da prática reflexiva, o aprender a aprender, a fazer, a viver juntos e a ser, estão
implícitos no cotidiano da enfermagem.

2.3 A FORMAÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA: ESPECIALIZAÇÃO

Dando sequencia as considerações sobre o saber, competências e experiências, Schön
(2000) contribui significativamente aos estudos sobre o enfrentamento do novo. Haja vista em
suas colocações, que o profissional vivencia situações de incertezas, singularidades e de
conflitos, denominadas como as zonas indeterminadas da prática, que são situações que
fogem da racionalidade técnica, necessitando de uma prática reflexiva, desenvolvidas a partir
do desafio daquilo que a princípio não se tem domínio.
Há de se considerar que o profissional quando admitido num novo contexto de
trabalho defronta-se de uma oportunidade e essa, deve vir como serventia para superar o novo
ao qual está sendo apresentado. Trata-se de um dilema em que ao mesmo tempo em que o
novo é uma oportunidade, nele também está incutida a tensão do começo. Barbosa (2011, p.
40) reporta bem esse pensamento ao declarar que “tensão de iniciar um novo começo, de
satisfazer um desejo, de iniciar um ato, arruína a tranquilidade do espírito e o coloca em um
constante movimento de satisfação de vontades”.
Semelhantemente Demo (2010, p. 16) reporta que “fazer oportunidade já é
fundamental; mas decisivo mesmo é fazer-se oportunidade”. Dessa forma, o recrutado deve
reverter em seu favor a situação em que se encontra, utilizando de sua principal habilidade e
competência, a qual todos têm, a de “saber pensar”, rumo a sua “autoconstrução”, o que
“significa a capacidade humana de alargar suas oportunidades, dentro das circunstâncias
dadas, ou de conduzir, até onde possível, seu destino” (ibid., p. 6) e esses limites devem ser
tomados como desafios a serem superado.
Na concepção de Valadares (2006) o enfrentamento do conhecimento novo é um
fenômeno, ainda que o enfermeiro seja especialista, quando vai trabalhar numa especialidade
diferente da sua, esse se torna novato ou iniciante. Para Valente; Vianna e Neves (2010) a
especialização é importante para a formação contínua do enfermeiro para que desenvolva as
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competências a fim de atuar num mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo,
servindo como complementação e sedimentação do aprendizado obtido na graduação e
instrumentaliza para o exercício profissional.
Firmadas nesse pensamento, as autoras (ibid.) acrescentam que a busca por essa
formação está relacionada, dentre outros motivos, ao preparo desses profissionais para o
enfrentamento de problemas relacionados à saúde do paciente, como também para a
transformação da prática, no empenho da qualidade da assistência. Já nos estudos de Barbosa
(2011) as motivações que levaram os enfermeiros a realizarem uma especialização tinham
origem intrínseca ou extrínseca, sendo a primeira relacionada ao desejo de se aproximar com
a temática que mais gosta; ou por gostar de estudar e a segunda por necessidade de atender a
demanda do mercado de trabalho; para retorno financeiro; para cumprir exigências voltadas
para concursos públicos; por influência de terceiros; por ver que o Lato Sensu pode ser uma
linha de progresso ao Stricto Sensu; por exigência pessoal pautada na necessidade prática;
pela necessidade de saber atuar em qualquer área; e por necessidade de adequação de horários
(por exemplo, o indivíduo que almeja entrar para a Enfermagem do Trabalho no intuito de
não trabalhar mais com a carga horária de plantões hospitalares).
Entretanto Valente; Vianna e Neves (2010) retratam que a especialização ainda é
uma polêmica para a categoria, visto que na prática, o recrutamento de profissionais na sua
maioria não se dá por especializações. Essa denúncia é reportada também por Valente (2006)
quando refere que raramente os concursos públicos fazem seu processo seletivo baseado nas
especialidades da enfermagem e isso denota ainda que indiretamente, com uma futura
formação no ambiente de trabalho, sendo de fato uma especialização na prática.
A diversidade de especializações deliberadas pelo Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN) vem como um progresso para a formação do enfermeiro. Sabe-se que a
enfermagem continuamente defende a compreensão do todo, mas tomando posse da fala de
Valente (2006, p. 16) dominar também a parte, é uma espécie de flexibilização do
conhecimento, sendo “um movimento reflexivo do todo para a parte e da parte para o todo,
com vistas à adequação da realidade”. Nesse sentido o COFEN traz a Resolução nº 290/2004
de 24 de março de 2004, que fixa as especialidades de Enfermagem, de competência do
Enfermeiro, conforme a seguir:
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Quadro 3 – Especialidades de competência do Enfermeiro
ESPECIALIDADES PARA ENFERMEIROS
1. Aeroespacial
22. Hemodinâmica
1. Assistência ao Adolescente
23. Home Care
2. Atendimento Pré-Hospitalar
24. Infecção Hospitalar
3. Banco de Leite Humano
25. Informática
4. Cardiovascular
26. Nefrologia
5. Central de Material e Esserilização
27. Neonatologia
6. Centro Cirúrgico
28. Nutrição Parenteral
7. Clínica Médica
29. Obstetrícia
8. Clínica Médica
30. Oftalmologia
9. Dermatologia
31. Oncologia
10. Diagnóstico por Imagem
32. Otorrinolaringologia
11. Doenças Infecciosas
33. Pediatria
12. Educação em Enfermagem
34. Perícia e Auditoria
13. Emergência
35. Psiquiatria e Saúde Mental
14. Endocrinologia
36. Saúde Coletiva
15. Endoscopia
37. Saúde da Família
16. Estomaterapia
38. Sexologia Humana
17. Ética e Bioética
39. Trabalho
18. Gerenciamento Serviços de Saúde
40. Traumato-Ortopedia
19. Gerontologia e Geriatria
41. Terapia Intensiva
42.
Terapia
Naturais/Tradicionais
e
20. Ginecologia
Complementares/Não Convencionais
Fonte:
Disponível
em:
www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-2902004-revogada-pela-resoluo-cofen-n3892011_4326.html. Acesso em 03 ago 2015.

Ao deparar com o campo da especialidade da TI, Silva (2008, p. 155) reporta que o
enfermeiro novato ingressa num ambiente desconhecido e precisa assistir uma clientela para a
qual não tem experiência, somado a isso está a tecnologia, na qual o “sujeito e a máquina
passam a ser visto como algo único”. Dessa maneira, o autor (ibid.) em seus estudos reportou
que dos 21 dos 24 enfermeiros pesquisados, tiveram a sensação de estranhamento, no começo
do exercício profissional na TI, por tratar de um meio com linguagem própria, em que o
profissional precisa deter um conhecimento para direcionar a assistência.
Do contrário, àquele que não domina a especialidade da TI, enfrenta uma “barreira
para o cuidado”, inclusive passando a ver a tecnologia como uma “adversária”, na qual o
enfermeiro encontra-se sem “armas para lutar” (ibid., p. 159), ou seja, sem a apreensão de um
conhecimento teórico-prático. Tal relato confere com os pensamentos de Valadares (2006) ao
declarar que o novo produz extremos de sentimentos e valores, atitudes e comportamentos,
pensamentos e práticas, que podem ter conotação positiva ou negativa, podendo reagir com
perplexidade, como também podem procurar elaborar estratégias de conhecimentos para
fundamentar o seu agir.
Para o novato, grande parte daquilo que lhe é apresentado pode ser algo totalmente
inovador, porém há de se considerar que o enfrentamento do novo para uns, não acontece da
mesma forma que para outros. Nessa perspectiva, evidenciando não necessariamente que um
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profissional tem mais conhecimento que o outro e sim mais “perspicácia”, “talento”,
“intuição” ou “talento artístico” (SCHÖN, 2000, p. 22), que traduz num exercício de
inteligência, uma forma de saber, sendo vista pelos educadores como um componente
essencial da competência profissional. O interessante é que Demo (2010, p. 22) relata que
essas habilidades podem ser socialmente medidas, haja vista, quando nitidamente percebe-se
que um profissional se destaca em relação a outro, tendo assim performances diferenciadas.
Trata-se do dilema em ser novato onde o cotidiano caracteriza-se por situações
incertas, pois para ele, tudo ou a maioria do contexto é inovador. Nessa preocupação, Schön
(ibid.) revela a dificuldade de ensinar e aprender condutas frente a situações incertas (ou
zonas indeterminadas da prática) e relembra os pensamentos de William Pownes1 (1972 apud
SCHÖN, 2000, p. 20) “o que precisamos é ensinar os estudantes a tomarem decisões sob
condições de incerteza, mas isso é justamente o que não sabemos”. Entretanto Schön (ibid.)
defende que através do ensino prático reflexivo, existe a possibilidade a contribuir na
construção de talentos artísticos que são essenciais para formação profissional frente as zonas
indeterminadas da prática.

2.4 A ADMISSÃO DO ENFERMEIRO NA TERAPIA INTENSIVA

Entendendo que a admissão do enfermeiro na TI é um processo, vale esquadrinhar as
dimensões relacionadas a admissão e formação permanente do enfermeiro na TI conforme
demonstrado no esquema 2 a seguir: (continua)

1

Comunicação pessoal realizada a Schön (2000)
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do
enfermeiro
na TI

Desafios

Esquema 2 – Dimensões relacionadas a admissão e formação permanente do enfermeiro na Terapia Intensiva
Fonte: Elaboração própria

Para Vanderspank-wright et al. (2011) a TI é identificada como um campo onde as
incertezas e experiências emocionais são intensas e uma realidade no cotidiano do enfermeiro;
defendem então que estratégias sejam elaboradas para o engajamento de enfermeiros recémformados e novos enfermeiros contratados. Nesse pensamento, Bucchi e Mira (2010), e
Morris et al. (2009), a nomenclatura treinamento admissional (TA) está associada a
oportunidades de aprendizagens e atende as necessidades individuais; acomoda experiências
diversificadas; viabilizada uma abordagem padronizada em toda TI; sendo um método
consistente para avaliação de competências e das habilidades individuais de pensamento
crítico.
Semelhantemente, Bucchi e Mira (ibid) determinam que o TA é um processo inicial,
uma estratégia de adaptação dos novos profissionais à instituição, é um processo educacional,
sistematizado, como também é desenvolvimento. Busca o aumento do conhecimento teórico
prático, a ampliação das competências profissionais que instrumentaliza o indivíduo em
direção ao trabalho racional, prepara para o cuidado de enfermagem integral, individualizado
e humanizado, tanto ao cliente, como ao familiar, bem como tem concordância com princípios
éticos e legais.
Inicialmente pode ser impactante tentar entender o contexto da TI, porém o
profissional precisa mobilizar saberes para enfrentar esse novo apresentado, bem como
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adquirir competências para uma prática profissional eficaz. Uma estratégia que as instituições
utilizam para manter qualidade assistencial, bem como a identidade da equipe profissional e
da instituição é a padronização no atendimento. Para que esse padrão aconteça, há investidas
da instituição e da equipe de profissionais para que haja normas e rotinas a serem seguidas,
objetivando a condutas semelhantes frente a diversas situações que são peculiares na TI.
Dentro dessa visão, a educação continuada acolhe e preparo o ingressante ao novo
contexto de trabalho (SILVA; CONCEIÇÃO; LEITE, 2009) e o treinamento admissional
proporciona a padronização do atendimento (RODRIGUEZ, 2012). Nesse contexto, Morris et
al. (2009) cita a necessidade da abordagem padronizada para atuar em TI. Bucchi e Mira
(2010) referem que o TA padroniza a prestação do cuidado. Tais colocações revelam uma
preocupação na padronização assistencial, do contrário, poderia ser um cuidado prestado de
forma aleatória, sem explicitar o perfil do grupo profissional, ocasionando riscos ao cliente e
ao profissional e gerando gastos desnecessários de material e tempo, implicando em prejuízos
na qualidade assistencial.
Nos estudos de Paim; Ilha e Backes (2015) exacerbaram que enfermeiros de uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Rio Grande do Sul veem como ponto negativo na
qualificação do processo de trabalho a falta de padronização de condutas, ocasionando
diferenças nas condutas relacionadas a mesmas situações no contexto de trabalho, porém para
os sujeitos pesquisados, o diálogo, ações de integralidade e padronização de condutas podem
minimizar essa lacuna.
À luz desse pensamento, Baumann et al. (2012) exprime sobre a divergência entre a
formação e qualidade da assistência prestada, ficando claro que quanto menos formação, mais
distante estará da qualidade assistencial. Nessa preocupação Bucchi et al. (2011) ponderam
que trabalhadores sem treinamento interferem na produção do resultado esperado e tal
desfecho pode ser mensurado através dos indicadores de produtividade e de qualidade das
organizações.
Muitas vezes, ocorre o esforço das gerencias, chefias, coordenações em atingir
padrões de qualidade no contexto da TI, pois ao perceberem falhas na rotina da TI, esforçamse em instituir ou alterar rotinas, porém os padrões eficazes do cuidado devem ser investidos a
começar do processo admissional dos ingressantes. Dessa forma, não seria um equívoco
afirmar, que a origem de algumas falhas na rotina da TI procede de falhas no TA, que precisa
ser constantemente reavaliado e aprimorado, ou até se for o caso, instituído, somando
benefícios não apenas institucional, mas aos profissionais ingressantes, à equipe de
enfermagem, multiprofissional e consequentemente à qualidade da assistência.
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Paralelamente, a autonomia profissional junto à equipe multiprofissional deve ser
impulsionada pela pró-atividade do enfermeiro (BUCCHI; MIRRA, 2010), e ela o conduz a
seguir protocolos independente da equipe médica (RODRIGUEZ, 2012), e estimula a
capacidade argumentativa, caracterizando a autonomia profissional como identidade do grupo
(BUCCHI et al., 2011).
A autonomia implica em independência, pró-atividade e capacidade argumentativa e
está relacionada a construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências. É
comum num recrutamento de enfermagem para atuar na TI, a procura de profissionais que
demonstrem essas virtudes ou o interessante em tê-las, é fundamental que esses profissionais
se sujeitem a um treinamento ou capacitação, sendo essa uma dependência relativa quando
executado de forma emancipatória que segundo Bucchi; Mira (ibid) e Bucchi et al. (ibid)
trata-se de um momento de troca de conhecimentos, tendo abertura para a adesão de
habilidades relacionadas ao saber prévio do ingressante.
Quanto as questões das relações, transcende o saber fazer do profissional, e para que
isto se efetive, é preciso saber viver juntos (DELORS, 2003), é preciso produzir e trabalhar
em equipe. Àquele que chega a um novo contexto de trabalho consegue sentir-se parte dele,
quando percebe abertura da equipe ao recebê-lo, bem como quando essa equipe entende que o
aprimoramento desse novo profissional, poderá ser eficaz quando todos estão envolvidos
nesse processo, trazendo bons resultados no trabalho como um todo.
Nessa perspectiva Buffum e Bradon (2009) afirmam que 90% da orientação do
enfermeiro novato envolve o relacionamento interpessoal e que num TA geralmente 50% à
60% é de cunho prático, mas 40% à 50% focado no psicossocial. Assim expressam que dentro
das diferenças de gerações de profissionais enfermeiros na TI, os preceptores ou mentores
podem viabilizar as interações e isto reduz o stress, promove a aquisição de habilidades e
competências e implica num cuidado seguro.
Nessa apreciação Baumann et al. (2012) considera eficaz para o ambiente de
trabalho, o preparo dos profissionais para TI dentro da abordagem e colaboração
interdisciplinar, sendo uma iniciativa que propicia uma boa relação entre os profissionais.
Segundo Bucchi e Mira (ibid) é preciso capacitar o profissional para as interações nas
dimensões relacionais com o cliente, família e equipe. Esse mesmo propósito deve ser
exequível nas interações multiprofissionais, devendo ser livre e superando os conflitos de
interesses, vaidades, disputas, valorizando a heterogeneidade dos talentos, visando sua adesão,
contribuição e ser reconhecido pelo grupo. Dessa feita esses autores, trazem o TA como uma
ação mediadora entre o profissional e suas relações. Para Bahadori et al. (2014) a carga de
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trabalho do trabalho se torna maior quando as relações enfermeiro-cliente, enfermeiromédico, estão comprometidas.
A admissão do enfermeiro na TI envolve expectativas que estão relacionadas à
segurança do cliente, do profissional e da instituição. O fato é que ainda que a segurança aqui
retratada tenha a ver com um trabalho seguro, livre de eventos adversos, vale considerar que
essa questão, também está relacionada ao medo, receio, inquietação, sensação de perigo que o
ingressante pode vivenciar frente ao impacto do enfrentamento do novo na TI e da
necessidade de exercer a profissão com segurança e competência.
Nesse pensamento, Bahadori et al. (2014) afirmam que o estresse do trabalho tem
uma grande influência na eficácia organizacional e acrescentam que nas TIs, a carga de
trabalho é de grande relevância em relação as outras enfermarias, devido a rotatividade de
pacientess por ano, os cuidados especiais prestados, destacando o papel dos enfermeiros,
sendo esse submetido a uma pressão social e psicológica visto que são frequentemente
confrontados a questões emocionais graves e a tomadas de decisões.
Sobre esse aspecto, Bucchi e Mira (2010) enfatizam que trabalhadores que não têm o
TA, em detrimento da urgência da produtividade, atuam de forma robotizada e interferem no
resultado esperado, podendo inferir na segurança do processo, gerando risco institucional. Do
contrário, quando há o TA o profissional passa a ter um agir proativo, evitando iatrogenias.
Também se preocupando com a segurança do paciente Alonso-Ovies et al. (2010) relacionam
que a incorporação do enfermeiro novato na TI é um dos maiores riscos para a segurança do
paciente e a implementação de um programa de acolhimento para formação no ingresso desse
profissional podem diminuir esses riscos.
Nesse contexto, Bucchi et al. (2011) concordam ao afirmarem que investir no TA
melhora a qualidade profissional, bem como gera segurança para o cliente, família,
profissional e instituição. Corroborando, Baumann et al. (2012) conseguem perceber essas
melhoras quando são evidentes em menores taxas de morbidade e mortalidade de clientes
críticos.
Na relação enfermeiro experiente ou não, a fim de serem recrutados para atuar em TI
ainda há controvérsias. Na menção de Rodriguez (2012), diante da necessidade de atender a
demanda de trabalho na TI, na realidade americana, traz como possível solução, o emprego de
profissionais experientes em TI. Nesse discurso a autora, relaciona que o enfermeiro
especialista pode otimizar o andamento do trabalho na TI, visto que tem alguma familiaridade
com o contexto da TI. Bucchi et al. (2011) concordam que o ponto de partida para a
aprendizagem do recém-admitido é a experiência. Nessa acepção, considera-se que cada
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indivíduo vem com uma bagagem vindoura de sua trajetória de vida, seja ela no campo
profissional ou não, e a partir dessas experiências, suas habilidades e competências serão
desenvolvidas.
Sob esse prisma, Camelo (2012) afirma que identificar as competências do
enfermeiro, contribui para a análise crítica de suas atividades, assim, defende a importância da
elaboração de estratégias para desenvolver competências profissionais. Dessa feita, ter
competência é diferente de identificá-las, quando o novato identifica suas competências,
através da reflexão, estudo e prática, consegue formar saberes para de fato atingi-las, tendo o
instrutor um importante papel como mediador para esse aprimoramento.
Assim faz-se necessário o apoio e adesão do novato à equipe de enfermagem e
multiprofissional, tendo em vista que Bucchi et al. (ibid) evidenciaram que o enfermeiro
admitido tem necessidade de se desenvolver, destacar, para se sentir inserido e engajado.
Dessa forma, destacam a importância do enfermeiro-instrutor, que deve gerir o cuidado, ter
conhecimento técnico-científico atualizado, destreza e habilidade na assistência, ser didático,
gostar de ensinar, trocar e buscar conhecimentos, ser ético e comprometido.
À luz de Bucchi e Mira (2010) é preciso formar enfermeiros instrutores, porém na
realidade de seus estudos, esse profissional deve ter no mínimo três anos de atuação na TI,
entendendo que esse tempo pode indicar que o referido profissional tem alguma bagagem que
contribua na formação do novo funcionário. Outro fato destacado nesse estudo, foi a
disponibilização de mais de um enfermeiro instrutor responsável por treinando, devido esse
enfermeiro ter também atividades extras ao treinamento, se multiplicando também nas
atividades assistenciais. Outrossim, os critérios para designação do instrutor pode variar
conforme a necessidade da instituição, porém para tal competência, esse precisaria ter bom
desempenho quando avaliado, ter indicação da gerência e ser capacitado baseado na
metodologia da educação.
Um dado que não há consenso é quanto o período para o TA. Dessa forma, Baumann
(2012) menciona que existem falhas no tempo de formação/treinamento não apenas de
médicos intensivistas, mas também de enfermeiros e outros profissionais para o trabalho em
TI, porém, para Bucchi et al. (2011) não há como definir o tempo necessário para que o
enfermeiro de TI esteja pronto para atuação.
Diante das várias possibilidades do tempo para o TA, Bucchi e Mira (2010)
concordam que a proposta do TA é apenas uma etapa inicial para a formação do enfermeiro
intensivista, visto que deve ser um processo e compromisso assumido individualmente e pela
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instituição, do em busca do desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva, motivação,
satisfação profissional que devem superar o curto prazo do TA.
Quanto à avaliação admissional há uma necessidade de um instrumento de avaliação,
tendo como quesitos habilidades, fundamentação teórica e relacional, porém deve-se
considerar o potencial do treinando, o ritmo de aprendizado e o alcance das metas. No
entanto, quando os objetivos não são alcançados, esses deverão ser resgatados no dia-a-dia,
priorizando oportunidades para melhorias no desempenho (ibid).
No entanto, é preciso que nessa fase do processo admissional, as concomitantes
avaliações, devam ocorrer livres de coações. Nessa lógica de conduta, devendo não está
limitado a medições e disciplinamentos, pois tornaria o profissional dependente, fácil de
governar, acrítico, acomodado às informações recebidas, sem criatividade e capacidade de
refletir (BUCCHI et al., 2011).
Dentro dos desafios na admissão do enfermeiro na TI; investir no TA do enfermeiro
tem cunho econômico, no sentido que implica em gastos, ao mesmo tempo em que propicia
bons retornos. Nessa mesma discussão Bucchi e Mira (2010) denunciam que devido a
urgência da produção profissional, o TA muitas vezes é postergado e que cabe ao
coordenador/gerente da TI negociar com superiores, a fim de valorizar, fazer acontecer o TA,
suportando pressões do mercado que exigem respostas rápidas à produção do cuidado.
Posteriormente Bucchi et al (2011) menciona que é preciso alinhar a eficiência economia e a
educativa da instituição, sendo que os seus ajustes e negociações devem ser negociados de
forma aberta e livre de confronto. Sob esse contexto, Rodriguez (2012) expõe que há a
necessidade do investimento na educação e treinamento específicos para determinados
procedimentos.
Também quanto aos desafios somado as inúmeras funções que o enfermeiro da TI
cumpre, Bahadori et al. (2014) traz outro fator que compromete a carga de trabalho dos
enfermeiros na UTI que é a necessidade de acompanhamento e ajuda a enfermeiros admitidos,
porém sabe-se que na realidade das instituições de saúde brasileiras, há escassez de
trabalhadores de todas as categorias, e ainda é utópico dispender da escala mensal,
enfermeiros para exclusivo acompanhamento diário de recrutados.
Por fim, após essa apreciação temática, parto então para o referencial teórico, assim
constituindo

o

percurso

da

construção

dessa

pesquisa.
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CAPÍTULO III_____________________________________
REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 BASE TEÓRICO-FILOSÓFICA

Essa pesquisa tem como base teórico-filosófica a dialética, que segundo Minayo
(2016) está relacionada ao diálogo, crítica e discussão. Nesse sentido, a autora expressa que
essa linguagem pode ser aparentemente igual a todos, porém pode esconder e expressar uma
realidade conflitiva de desigualdades, dominação, exploração, resistência e conformidade;
uma crítica de ideias expostas; buscando sua contribuição à vida, ao conhecimento e às
transformações.
Considerando que na relação sujeito e objeto pode haver várias possibilidades de
compreensão. A dialética é um paradigma epistemológico que considera a condição e as
condutas humanas, segundo Severino (2016) fundamenta-se nas mudanças da realidade
humana uma luta de contrários, permanentes conflitos, fixa à realidade.
À luz de Minayo (2016) na dialética fomenta-se o dissenso, a mudança e aos
macroprocessos e sob esse prisma, leva em conta que os indivíduos vivendo em determinada
realidade, pertencem a grupos, classes e segmentos diferentes, sendo condicionados pelo
momento histórico, podendo ter simultaneidades, interesses coletivos que os unem e
específicos que os distinguem e os contrapõem.
Partindo do princípio de que a admissão do enfermeiro na TI envolve um grupo
social, profissional, que vivenciam no cotidiano uma diversidade nas relações profissionais,
no perfil da clientela, na tecnologia; a formação desses saberes traz diversas perspectivas
individuais, comuns ou divergentes ao grupo, que contam com a bagagem do conhecimento
proveniente da vida profissional prévia, das inter-relações e da busca pessoal na aquisição do
saber. Nesse sentido, o enfoque dialético detém de particularidades que podem ajudar nessa
construção.
Para atender aos objetivos desse estudo, elegeu-se como referencial teórico Donald
Schön (2000), agregando também alguns apontamentos de Patricia Benner (2001). Verte-se
nos pensamentos de Schön ao aprendizado de autodescoberta e auto-apropriada, sendo esse
com influência significativa no comportamento, configurando as concepções de formação
permanente aqui creditadas. Semelhantemente, Benner (2001) por acreditar que a experiência
na prática pode expandir continuamente seu conhecimento e cuidado. Dessa forma, ambos os
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autores baseiam-se na formação na prática, compondo, portanto, o referencial teórico
adequado para esse estudo.

3.2 DESVELANDO DONALD SCHÖN

Donald Shön (1930- 1997) foi um pedagogo americano e filósofo, mestre e PhD em
Filosofia pela Universidade de Harvard, professor de Estudos Urbanos e Educação no
Instituto de Tecnologia de Massachusets. Aprofundou-se nas questões sobre a formação
profissional a partir dos anos 70, quando foi desafiado a colaborar na formação de arquitetos,
o que o levou a estudos voltados para educação profissional numa linha do desenvolvimento
da reflexão a partir da ação. Concentrou-se no aprendizado organizado, na eficácia
profissional e na formação profissional (SCHON, 2000).
Ao estudar sobre a formação profissional, buscou entender como se dá a aquisição
dos saberes dos arquitetos. Seus pensamentos baseavam-se na construção do conhecimento ao
refletir em suas funções desenvolvidas durante seu cotidiano de trabalho. Por conseguinte,
inferiu que o indivíduo pensa no que faz, enquanto o faz; e isso pode ocorrer em situações de
incerteza, singularidade e conflitos de valores, tratando-se da “zona indeterminada da prática”
na qual não se pode simplesmente aplicar procedimentos técnicos, trata-se de fenômenos
práticos com complexidades que a tecnologia educativa não consegue objetivar na sua
totalidade.
Nessa reflexão Schön (2000, p.15) salienta que na “racionalidade técnica” os
profissionais são vistos como aqueles que solucionam problemas instrumentais, selecionando
os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos, aplicam a teoria, a técnica
derivadas de conhecimentos científicos, porém esse profissional pode passar por situações de
conflitos, imprevistos, incertezas, ou seja, zonas indeterminadas da prática que muitas vezes
tem aspecto central ao cotidiano da profissão.
Consonante a esse autor (ibid.) o desenvolvimento da aprendizagem deve ser
realizado no aprender-fazendo, mediado pelo diálogo do professor com o aluno, esse aprende
a prática de um prático, praticando, havendo uma reflexão na ação de ambos. Considerando a
construção de conhecimentos no processo admissional como uma prática educativa, o
aprendizado pode acontecer a partir de uma prática reflexiva, sendo um convite a pensar o que
se faz enquanto se está fazendo e após fazê-lo. Nessa concepção, o ensino prático reflexivo é
um ensino voltado para ajudar o outro adquirir os tipos de talento artístico essenciais para a
competência em zonas indeterminadas da prática.
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Segundo Rolfe (2014) pode parecer estranho pensar na reflexão como uma maneira
de fazer e não como uma forma de pensar; a ideia da prática reflexiva originou-se, em
particular dos trabalhos de John Dewey, Carl Rogers, Paulo Freire e Donald Schön. No
entanto, poucos avanços nessa prática tem sido evidenciado e Schön (2000) foi o catalisador
para o movimento da prática reflexiva na enfermagem e continua a exercer uma enorme
influência, apesar disso, Rolfe (2014), complementa que houve uma má compreensão e
aplicação desse movimento na enfermagem. Principalmente sobre o que Schön (2000)
determina sobre prática reflexiva.
Nessa interpretação, o teórico ao tratar da prática reflexiva não está se referindo a
contemplação retrospectiva da prática e sim, algo que se faz; não sendo um fato que ocorre
num momento dissociado do outro momento em que o indivíduo reflete. Trata da prática
reflexiva como uma reflexão na prática, ou reflexão em ação, denominado por Schön (2000)
reflexão-na-ação, um paradigma racional da prática baseada em evidências. Nesse sentido,
Rolfe (2014) reporta que quando Dewey trouxe nos primeiros anos do século XX a reflexão,
ele não referiu em ter a experiência, depois o indivíduo ir para casa e pensar sobre isso, e sim
num processo ativo que envolve a formação de hipóteses e experimentá-las, aqui e agora no
real. Nesse sentido a reflexão é trazida como uma experimentação. Trata-se de fazer algo
abertamente para trazer o resultado esperado e, assim, testar hipótese (DEWEY, 1916, apud
ROLFE, 2014). Nesse pensamento, Schön (2000) reporta num profissional reflexivo sendo
aquele que aplica uma conversa reflexiva com a situação.
Shön (2000) enfatizou a natureza estática e estereotipada do conhecimento
profissional, ele argumentou que os profissionais trabalham de forma tácita do conhecimento
(conhecimento-na-ação), conhecimento esse adquirido através do processo de reflexão-naação, ou seja, o conhecimento implícito na ação, um conhecimento sem deliberação
consciente e que funciona.
Podemos refletir enquanto a ação acontece, sem interrompê-la, momento esse que
ainda é possível interferir no que está sendo desenvolvido, onde o pensar dá forma ao que está
sendo feito, nesse caso se configura a reflexão-na-ação. Trata-se de uma reflexão, em alguma
medida consciente, onde é levado em conta o inesperado e o processo de conhecer-na-ação,
num questionamento interno: “o que é isto?”, paralelamente ao “como tenho pensado sobre
isso”, momento esse que é possível reestruturar as estratégias de ação, as compreensões dos
fenômenos, as formas de conceber os problemas. No entanto, os momentos de reflexão-naação nem sempre são claros. Nisto a estreita relação entre a reflexão-na-ação e conhecer-naação e na capacidade de executar algo com habilidade e a tarefa ser ajustada pelas variações
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do fenômeno, onde a cada momento da ação, é o caso de uma habilidade do jogador que faz
variações das estratégias conforme o andamento do jogo (SCHÖN, 2000)
Diferentemente do refletir-na-ação está do refletir sobre a reflexão-na-ação, na qual
pode influenciar sobre a ação futura. Nela implica em pensar numa experiência, consolidar a
compreensão do problema e elaborar numa solução melhor para o caso. Trata-se de uma
reflexão presente sobre uma reflexão-na-ação anterior, um diálogo entre o pensar, fazer e
tornar-se mais habilidoso, no qual caminha para o desenvolvimento do talento artístico; um
exercício de inteligência, fora do modelo-padrão do conhecimento profissional, o qual pode
ser aprendido a partir do momento em que se estuda as performances dos profissionais mais
competentes.
Na busca do entendimento dessa prática reflexiva, Schön (ibid) traça-o a partir do
conhecimento-na-ação, reflexão-na-ação e reflexão sobre a reflexão na ação, sendo um
movimento contínuo expresso conforme a figura a seguir:

Conhecimento
na ação

Reflexão na
ação

Reflexão
sobre a
reflexão na
ação

Figura 1 – Prática Reflexiva.
Fonte: Elaboração própria, inspirada em Schön (2000)

Esse conhecimento-na-ação é manifestado pela espontaneidade e está presente no
fazer cotidiano, portanto, é expresso na execução de uma dada tarefa, sem a necessidade de
uma reflexão prévia. É o que designa como tipo de conhecimento revelado em nossas ações
inteligentes, dessa forma exemplifica como saber andar de bicicleta, pegar uma bola, atitudes
que exigem uma espontaneidade.
Agora, quando a reflexão acontece no tempo em que está sendo vivenciada uma
determinada situação, perfaz a reflexão-na-ação, e essa pode contar com a integração entre a
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teoria, prática e reflexão, ou seja, o aprender através do fazer, sendo uma construção onde a
reflexão ocorre estimulada pela interação. Relativo a esse pensamento, Waldow (2009)
destaca que refletir-na-ação ocorre enquanto está sendo realizada a ação e destaca que a
enfermagem, por ter natureza prática, pode se beneficiar com a tendência de refletir a prática
como um todo com a meta de transformar a prática.
Para Schön (2000) o que difere a reflexão-na-ação de outras formas de reflexão é seu
imediato significado à ação. Descreve que aprender-fazendo, a partir da relação professor com
o aluno, gera o aprendizado, de forma que o professor vai dosando suas orientações e
demonstrações, conforme as atitudes do estudante, ora escutando, ora imitando, dessa
maneira, o aluno vai aprendendo a prática de um prático.
Conforme mencionado por Valente (2009) a reflexão acontece de ambos os lados,
professor e aluno, e nessa relação é necessário escuta e respeito nas diferentes perspectivas,
como também a atenção às diferentes alternativas, indagação as possibilidades de erro,
procurando várias respostas para a mesma pergunta, procurando refletir como melhorar o que
já existe. Dessa forma, o profissional não pode ser limitado a simples aquisição de
competências e sim percebida como uma pessoa ativa, atuante, reflexiva sobre sua ação, ou
seja, como diz Schön (2000) as áreas mais importantes da prática profissional, vão além das
fronteiras convencionais da competência profissional.
Outrossim, Valente (2009) acredita que o aprendizado ocorre fazendo e refletindo
constantemente na e sobre a ação, dessa forma desenvolvendo estratégias, possibilitando a
compreensão dos objetivos e princípios que devem levar à prática, viabilizando sua autonomia
profissional.
Já nos pensamentos de Waldow (2009) o profissional ao refletir na situação como um
todo, naquilo que está fazendo, emite hipóteses e julgamentos que podem levá-lo ao
planejamento, prevendo atitudes ou mudanças futuras. Assim, a autora associa a reflexão-naação com base introspectiva e a reflexão-sobre-a-ação, retrospectiva, por tratar da ação já
realizada, ou seja, num momento após a ação.
À luz dos pensamentos de Schön (2000) a diferença entre o conhecimento-na-ação,
da reflexão-na-ação de pode ser sutil, sendo um processo que pode ser desenvolvido sem que
seja a princípio evidenciado ou verbalizado, mas que quando gera uma reflexão sobre a ação
pode traduzir numa mudança de ação futura. Dessa forma, o autor exemplifica que o zagueiro
pode jogar de forma diferente a partir da experiência e reflexão sobre o jogo anterior, ou seja,
um diálogo entre o pensar e o fazer, que torna os profissionais mais habilidosos, porém
sempre amador de sua prática.

47

Para Valente (2009) a reflexão sobre a reflexão na ação apresenta dois aspectos
complementares; um indicando a necessidade de interferência na prática e outro surge com a
necessidade de praticar aquilo que foi refletido, ou seja, dinamizar um processo recriador,
adotando como perspectiva a possibilidade da construção de um novo saber.
Waldow (2009, p. 142) ressalta que “na enfermagem é bastante comum não se saber
explicar o que se sabe e como se sabe; profissionais se deparam com situações em que
reconhecem um fenômeno (um cliente experimentando uma situação particular, por exemplo)
e, contudo não sabem descrever como e porque reconheceu”.
Dentro da perspectiva prática da enfermagem, Waldow (ibid., p. 143) afirma que o
início do processo reflexivo ocorre antes mesmo do enfermeiro encontrar o cliente, antes da
ação, porém conta com a capacidade desse profissional em refletir na situação como um todo
a partir das seguintes indagações: “Que situação é essa? Como se caracteriza? Quem é esse
paciente? Qual é a sua história? O que mais preciso saber sobre ele e sua condição? Como
poderei ajudá-lo?”.
Diante desses questionamentos, segundo a autora anteriormente citada, são formadas
pré-reflexões, que fundamentam o preparo de ações a serem tomadas antes mesmo de
encontrar o cliente e da ação do cuidado. Dessa forma o profissional poderá se preparar para
suprir as necessidades do cliente, ou do contexto em foco, o qual pode ou não ser expresso
num cuidado assistencial direto ao cliente, desse modo há o levantamento de condições
materiais, equipamentos, de privacidade, segurança, condições estruturais, das condições
pessoais para realizar a ação, incluindo interação interpessoal, disponibilidade, acolhimento,
respeito ao cliente.
Seguindo a perspectiva prática dos pensamentos de Schön (2000), sob a luz de
Waldow (2009, p. 143) na reflexão-na-ação há a conotação crítica sobre o que e como está se
processando a ação, dessa forma surgem seguintes questionamentos: “Como se apresenta a
situação? Os meios estão sendo adequados? Precisarei modificá-los? Como o paciente está
reagindo? O que posso fazer para tornar a situação mais confortável? Como essa situação está
me afetando? Como estou me sentindo? Algo no entorno necessita de ajustes? O que significa
o cuidado para mim?” Tais questionamentos, podem ser apenas o começo para novas
perguntas e reflexões que gerem uma intervenção pessoal ou com a ajuda de outro, conforme
julgar necessário.
Nessa sequência, ocorre a reflexão sobre a reflexão-na-ação e novos questionamentos
são realizados: “O que foi feito, como foi feito, quem executou a ação, as reações do paciente,
dos familiares, as condições ambientais, materiais, e demais questionamentos que refletem
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seus próprios valores e sentimentos em relação à situação” (ibid., p. 143). Assim é possível
avaliar cada componente envolvido no evento. Tal atitude serve como auxílio no aprendizado,
na atualização profissional e contribui para o cuidado.
Para melhor expressar os pensamentos de Schön (2000) elaborei um esquema
representando as linkagens dos conceitos do referido teórico, conforme a seguir:

Esquema 3 – Demonstração dos pensamentos de Schön (2000). Fonte: Elaboração própria

Interpretando o esquema acima, Schön (2000) defende que o indivíduo se depara
com uma realidade prática, diante dessa realidade, ele utiliza da racionalidade técnica, sendo
essa uma ferramenta de conhecimento à priori numa situação onde o contexto apresenta
aquilo que é previsível. No entanto, dificilmente o cotidiano se enquadra no previsível, dessa
maneira, o autor reporta que a realidade prática é atravessada pelas zonas indeterminadas, ou
seja, o imprevisto, que pode ser expresso nas várias dimensões do contexto do trabalho. Dessa
forma, é preciso que se utilize de outra ferramenta, o design, onde o profissional “desenha”,
“esquematiza” possibilidades para que o problema (zona indeterminada) seja solucionado, ou
não impeça o andamento prático almejado. Na medida em que esse profissional vai se
desenvolvendo, vivenciando experiências, ele constrói uma performance, sendo habilidades
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para agir em diferentes situações. Nesse sentido, o profissional dentro do acúmulo de
experiências vivenciadas, sua capacidade de raciocínio e ação, vai se condecorando com um
talento artístico profissional e assim, perfazendo as etapas da prática reflexiva.
Interessante que Benner (2001) traz alguns pensamentos muito próximos às
colocações de Schön (2000), dessa maneira, trago algumas abordagens interpretativas dessa
estudiosa, para contribuir com as discussões desse estudo.

3.3 DESVELANDO PATRICIA BENNER

A enfermeira Patricia Benner é pesquisadora norte-americana, docente da Escola de
Enfermagem da University of California San Francisco, PhD pela University of Califórnia
Berkeley, autora de mais de 30 artigos e 9 livros.
Segundo a autora, em cada fase da aprendizagem experiencial, pode haver
intervenções desse profissional rumo ao seu melhor nível, dessa forma, a pessoa independente
da etapa de aprendizagem experiencial, pode ser mais responsável e empenhada. Alerta então
que, não se pode excluir a pessoa da experiência, como também responsabilizá-la por algo
que nunca vivenciou na prática (BENNER, 2001).
Patricia Benner inspirou-se no Modelo Dreyfus de Aquisição de Competências
(Dreyfus; Dreyfus, 1980), esse modelo foi idealizado pelos irmãos Stuart Dreyfus;
matemático e analista dos sistemas; e o filósofo Hubert Dreyfus e trata de um estudo que
evidencia a aquisição de competência através da situação prática.
Esses irmãos fizeram um estudo em 1980, com o apoio da Força Aérea dos Estados
Unidos apresentado à Universidade da Califórnia em Berkeley. Eles partiram do pensamento
de que a pessoa que pretende adquirir uma nova habilidade é confrontada com duas opções:
imitando e fazendo julgamentos ou procurando a ajuda de um instrutor e de um manual de
instrução. Sendo essa última opção mais segura, principalmente em se tratando em pilotar
aviões (ibid).
Para os irmãos Dreyfus o contexto situacional e a afinidade do sujeito com as
funções são importantes para que haja aquisição da habilidade. Tiveram como objetivo
descrever, analisar e sistematizar as mudanças na percepção do ambiente. Refletiram que à
medida que as situações vão se tornando familiares, o desempenho do sujeito vai melhorando.
Por conseguinte, acreditavam que a aproximação com a situação favoreceria melhoras
significativas ao desempenho do sujeito (ibid).
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Nesse seguimento, os Dreyfus defenderam três aspectos gerais que acontecem na
aquisição de uma competência: sendo o primeiro tem a ver com a aquisição de confiança/
competência a partir uma experiência passada concreta; o segundo é o modo como o
formando percebe uma situação, não vendo como um conjunto de elementos, mas como um
todo onde só algumas partes são relevantes e; o terceiro é a transição de observador desligado,
para executante envolvido, sendo nesse aspecto, o executante não mais se vê fora da situação
e do processo, e sim empenhado nele. Para esses autores o sujeito torna-se cada vez mais
experiente, ou seja, sua habilidade está sendo direcionado da fase iniciado à especialista, à
medida que seus conhecimentos vão se movendo do concreto em direção ao abstrato.
Inicialmente os irmãos Dreyfus trouxeram os níveis de experiência (ou de
especialização) como: novato, competente, proficiente, especialista e mestre; associados a
quatro funções mentais: recordação, reconhecimento, decisão e consciência (DREYFUS;
DREYFUS, 1980). Posteriormente, apenas o irmão Stuart Dreyfus (Dreyfus2, 2004 apud
HONKEN, 2013) parte para uma nova concepção e substitui os termos para: novato (também
traduzido para noviço, iniciado), novato avançado, competente, proficiente e especialista e
altera as quatro funções mentais para relacionada às funções mentais para componentes
(situações em que o indivíduo consegue perceber); perspectiva (trata-se do julgamento em que
escolhe elementos ou situações mais relevantes), compromisso (envolvimento e compreensão
do indivíduo); e decisão (capacidade analítica ou intuitiva).
Nesse sentido Honken (ibid) acrescenta que “cada vez que uma função mental
amadurece, o nível individual de competências aumenta”3. Dentro da aplicação médica,
Honken (2013, p. 6) traz uma demonstração dessas concepções inspirada no Modelo Dreyfus,
conforme a seguir:
Quadro 4 – Demonstração dos Níveis de Competência na prática médica
Níveis de
Competência
Novato

Indivíduo

Características

Calouro
Médico
Aluna

Novato avançado

Júnior
Médico
Aluna

São ensinados por um instrutor sobre elementos, doenças, sistemas e
como executar tarefas, como adquirir a história do cliente. Os
estudantes se concentram em aprender os fatos e as instruções para a
tarefa e não o diagnóstico do problema apresentado. Todas as
informações são coletadas, o aluno não tem a capacidade de filtrar o
que é importante na informação.
Passam algum tempo com os clientes, começam a ver situações
comuns na vida real e começam a contar com essas experiências
quando confrontados com situações semelhantes.
(continua)

2

DREYFUS, S. The Five-Stage Model of Adult Skills Acquisition. Bulletin of Science Technology & Society. v.
24. n. 3. 2004.
3
(Tradução nossa) no original: “Each time a mental function matures, the individual’s level of expertise reises”
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Níveis de
Competência
Competente

Indivíduo

Características (continuação)

Médico

Proficiente

Especialista
Médico

Especialista

Médico
(metade
carreira)

Começam a planejar o cuidado com o cliente, aprendem através de
suas experiências e do envolvimento emocional com os clientes. Uma
vez que escolhem o plano de tratamento, começam a ser mais
comprometidos e suas decisões começam a envolver riscos, porém
ainda não estão em posição de aceitar a plena responsabilidade, outro
profissional precisa rever suas decisões de tratamento.
Eles são responsáveis pelo resultado de suas decisões, tem maior
envolvimento emocional e desenvolvem um nível mais profundo de
compreensão. Recorrem cada vez mais as suas experiências.
Ao longo de sua escolaridade e carreira, aprenderam através de
diversas interações reais de tratamento com os clientes e os resultados
dos seus planos de tratamento. Sabem como reconhecer um padrão de
sintomas e, em seguida, usam a intuição para decidir como tratar o
cliente.

da

Fonte: Modificado de Honken (2013)

Baseada nos estudos dos irmãos Dreyfus, Benner (2001) entendeu que da mesma
maneira que o piloto principiante não sobreviveria numa situação de urgência, o trabalho do
enfermeiro também envolve riscos, tanto para o enfermeiro como para o cliente, dessa forma
alerta que é preciso programas de educação bem planejados para que haja cuidados de
enfermagem competentes. Acrescenta que a aquisição de competências quando está firmada
sobre a experiência, é mais segura, mais rápida e se assenta sobre boas bases pedagógicas.
Segundo a autora para a aprendizagem experiencial em ambientes de alto risco é
preciso desenvolver um sentido de estrutura moral e de responsabilidade. Refere que
“aprender a encontrar os outros em vários estados de vulnerabilidade e de sofrimento requer
abertura e uma aprendizagem experiencial ao longo do tempo” (BENNER, 2001, p.17).
Acrescenta que “o conhecimento prático adquire-se com o tempo, e as enfermeiras
nem sempre se dão conta dos seus progressos” (ibid., p.33). Assim, recomenda aos estudantes
de enfermagem e enfermeiros, a escreverem e gravarem casos paradigmáticos como forma de
estudo individual relativo à sua aprendizagem ao longo do tempo. Sendo essa, uma boa
maneira de ligarem a aprendizagem pessoal à profissional.
Complementa que a ciência da enfermagem tem muito a ganhar quando fazem os
seus julgamentos clínicos, e descrevem e documentam as observações, os seus
comportamentos tipo, os casos paradigmáticos, as máximas e as mudanças que vão surgindo
nas suas práticas, porém reflete que, as práticas de enfermagem são relacionais e
contextualizadas, sendo que o cuidar de um enfermeiro no contexto clínico, pode não ser de
excelência em outro contexto de cuidado, com outras interações ou circunstâncias.
Entretanto, esse profissional traz uma bagagem de conhecimento, formado a partir da
teoria, dos princípios e pelas experiências anteriores, os quais quando refinado, elaborado ou
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frente a invalidação desse pré-conhecimento, passa ser chamado de experiência (BENNER,
2001).
Nesse sentido, a autora acredita que experiências concretas passadas mudam a
percepção do enfermeiro e guiam as percepções e os atos do perito, permitindo-lhe apreender
rapidamente a situação. Dessa forma revela que “cada pessoa traz a sua própria história, o seu
caminho intelectual e a sua vontade de aprender quando está perante uma situação clínica
particular” (ibid., p. 38).
Para essa autora, as habilidades e compreensões da assistência ao cliente são
promovidas pelo enfermeiro especialista ao longo do tempo, sendo fundamentada numa base
educacional sólida e numa infinidade de experiências que nem sempre são percebidos pelos
próprios enfermeiros. Nesse aspecto, são identificados seis domínios para se adquirir o
conhecimento prático, os quais serão expressos a seguir:

53

1. Hierarquização das
diferenças qualitativas

•Elaborada e refirada a partir da comparação das situações reais de
cuidado a clientes.
•Este profissional se torna capaz de identificar situações distinta
(diferenças qualitativas) baseada na sua experiência.

2. Significados comuns

• São significados adquiridos por enfermeiros que vivenciam situações em
comum a partir da vivência com a saúde/doença, nascimento/morte
gerando uma linguagem comum às noções de ajuda, de recuperação e dos
recursos necessários para atuar frentes a tais situações humanas.
•É o fazer "possível" para o cliente ainda que as circunstâncias sejam
críticas, mesmo que significa o ´"possível" para um pequeno momento de
conforto.
•É um leque de respostas, significas e de comportamentos frente a
situações extremas, são significados que evoluem com o tempo e são
partilhados entre as enfermeiras, formando uma tradição.

3. Suposições,
expectativas e
comportamentos tipos

•A capacidade do enfermeiro após observar situações parecidas ou não, o
que a levar a formar suposições e expectativas , dessa forma novas
perguntas, refinamentos, são desenvolvidos para avaliar o conhecimento.
Elas podem aprender a prever certos seguimentos dos acontecimentos em
si tuações reais.
•Os "comportamentos tipos" são predisposições para agir de uma certa
maneira em circunstâncias precisas. Comportamentos que são
acumulados ao longo do tempo . É uma orientação para situação, que
pode ser alterada conforme a maneira que ela é percebida e descrita, essas
diferenças de orientação também podem estar atreladas a questões
multiculturais.

4. Casos paradigmáticos
e conhecimentos
pessoais

•São situações passadas que se destacam, mudando a percepção do
enfermeira, servindo de modelo. As proficientes e peritas, acumulam
casos paradigmáticos e servem como referência na comparação de novas
situações, o que o tona mais ágil na compreensão da situação. Estudantes
utilizam de casos paradigmáticos de outra pessoa para repetir ou imaginar
a situação, dessa forma podem utilizar de simulações.
•Os conhecimentos pessoais são formados a partir da história de vida do
profissional ou estudante, caminho intelectual e a vontade de aprender
que influenciam na tomada de decisões e ações numa situação clínica.
Neste caso os peritos podem colaborar nessa transição dinâmica entre o
conhecimento pessoal e a situação clínica.

5. Máximas

•São instruções codificadas que têm sentido para a pessoa que tem boa
compreensão da situação, as quais não fazem sentido aos menos
experientes, principiantes. Os enfermeiros peritos podem ter grande
aprendizado quando essas máximas são compartilhadas entre eles, assim
como pode colaborar aos menos experientes. A exemplo, a identificação
por um enfermeiro mais experiente em relação a sutis variações clínicas
de um cliente em terapia intensiva.

6. Práticas não
planejadas

•São intervenções que deveriam ser executas por médicos ou outros
profissionais de saúde, porém são delegadas aos enfermeiros sob o
argumento deste acompanhar o cliente nas 24 horas. Estas práticas tem
múltiplas consequências para enfermagem como a modificação das
percepções e decisões diantes de uma situação clínica, porém são
mudanças que possam despercebidas que necessitam de estudos
relacionados ao "saber fazer" desenvolvido em sua prática profissional.

Esquema 4 - Demonstração dos seis domínios para adquirir conhecimento prático
Fonte: Modificado de Benner (2001)

No livro intitulado “De iniciado a perito: excelência e poder na prática clínica de
enfermagem”, versão original em inglês (1984), traduzido para o português (Portugal) em
2001 descreve que a experiência da enfermagem acontece em cinco níveis de proficiência:
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O novato, sendo aquele iniciante sem experiência prévia na especialidade a qual está
sendo desafiado a trabalhar, está mais voltado a execução de tarefas, ainda sem visão de
contexto, o que o faz ter um governo de trabalho vinculado a regras. Há uma necessidade em
seguir passos para o seu agir profissional, porém mediados por regras, o que muitas vezes
tornam sua tomada de decisão de forma limitada e inflexível.
Já o iniciante avançado por ter alguma experiência prévia, consegue demonstrar um
desempenho mais aceitável, dessa forma consegue ter princípios baseados em suas
experiências. Para o profissional competente, Benner (2001) classifica o profissional com 2 a
3 anos de experiência na mesma área de trabalho ou em situações semelhantes, dessa forma
consegue ter mais visão de metas em longo prazo, sendo capaz de alcançar maior eficiência e
organização em suas ações planejadas.
O proficiente está aguçado nas percepções integrais, a partir dessa visão holística
parte para tomada de decisões, tem suas experiências como base para entender previamente
situações, sendo o planejamento sobre elas. Quanto ao especialista, determina ações para
situações não está baseada em princípios, regras ou orientações, mas baseado em suas
experiências consegue ter compreensões intuitivas, fluindo um desempenho flexível e
altamente eficiente.
No transcorrer dos estudos de Benner (2001), ela convidou as enfermeiras
experientes (especialistas) que narrassem detalhadamente episódios relacionados ao cuidado,
expondo seu pensamento, sua interpretação dos acontecimentos, cronologia das ações e
resultados. Dessa maneira emergiram trinta e uma competências que foram classificadas em
sete domínios na base da similaridade da função e da intenção, conforme revelado:

Quadro 5 - Domínios dos cuidados de enfermagem e competências
Domínios dos cuidados de
enfermagem
1. O papel da ajuda

Competências
1
2

3
4
5
2.

A função de educação e de
instrutor

6
7
8

A relação de cura: criar um ambiente propício a uma relação
que permita cura;
Tomar medidas para assegurar o conforto do cliente e
preservar a sua personalidade face á dor e a um estado de
extrema fraqueza;
A presença: essa com o cliente;
Otimizar a participação do cliente para que esse controle a sua
própria cura;
Interpretar os diferentes tipos de dor e escolher as estratégias
apropriadas para seu controle e tratamento;
Proporcionar conforto e comunicar pelo toque;
Proporcionar apoio afetivo e informar as famílias dos clientes;
Guiar os clientes quanto mudanças no plano emocional e
físico: propor novas escolhas, eliminar as antigas: guiar,
educar, servir de intermédio;
(continua)
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Domínios dos cuidados de
enfermagem

3.

A função de diagnósticos e de
vigilância do doente

4.

A gestão eficaz de situações de
evolução rápida

5.

A administração e o
acompanhamento de protocolos
terapêuticos

6.

Assegurar e acompanhar a
qualidade dos cuidados de saúde

7.

Capacidade de organização e de
distribuição das tarefas

Competências (continuação)
9 O momento: saber quando o cliente está pronto a aprender;
10 Ajudar os clientes a interiorizar as implicações da doença e de
cura no seu estilo de vida;
11 Saber e compreender como o cliente interpreta a sua doença;
12 Fornecer uma interpretação do estado do cliente e dar as
razões dos tratamentos;
13 A função guia: tornar abordáveis e compreensíveis os aspectos
culturalmente inacessíveis de um cliente.
14 Detectar e determinar mudanças significativas do estado do
cliente;
15 Fornecer um sinal de alarme precoce: antecipar uma crise e
uma piora do estado do cliente, antes que os sinais explícitos
confirmem o diagnóstico;
16 Antecipar os problemas: pensar no futuro;
17 Compreender os pedidos e os comportamentos tipos de uma
doença: antecipar as necessidades do cliente;
18 Avaliar o potencial de cura do cliente e responder ás
diferentes estratégias do tratamento.
19 Competências nas emergências vitais: captação rápida de um
problema;
20 Gestão dos acontecimentos: fazer corresponder rapidamente
às necessidades e os recursos em situações de urgência;
21 Identificação e gerenciamento da crise de um cliente até a
chegada do médico.
22 Viabilizar e supervisionar um tratamento por via intravenoso
com o mínimo risco e de complicação;
23 Administrar os medicamentos de maneira apropriada e sem
perigo: monitorar eventos adversos, reações, respostas ao
tratamento, a toxicidade e as incompatibilidades;
24 Combater o perigo da imobilidade: prevenir a aparição de
escaras e tratá-las, fazer andar e mobilizar os clientes para
aumentar as suas possibilidades de reeducação, e prevenir as
complicações respiratórias;
25 Criar uma estratégia de tratamento da ferida que facilite a
recuperação, o conforto e uma drenagem apropriada.
26 Fornecer um sistema para assegurar a segurança do cliente
durante os cuidados médicos e de enfermagem;
27 Avaliar o que pode ser omitido ou acrescentado às prescrições
médicas sem colocar a ida do doente em perigo;
28 Obter dos médicos respostas apropriadas em tempo ágil.
29 Coordenar, ordenar e responder às múltiplas necessidades e
solicitações dos clientes: estabelecer prioridades;
30 Constituir e consolidar uma equipe médica que ponha em
prática os melhores cuidados;
31 Gerenciar a falta de pessoal e sua rotatividade: antecipar e
prevenir períodos de sobrecarga de trabalho; recorrer e manter
o espírito de equipe; conseguir apoio moral e outros
enfermeiros; manter um comportamento humano em relação
aos clientes, e manter uma atitude flexível em relação aos
doentes, à tecnologia e à burocracia.

Fonte: Modificado de Benner (2001)

Fazendo uma releitura dos estudos de Benner (2001), esses domínios e competências
não foram identificados com o intuito de instituir uma regra para qualificar o enfermeiro,
através de uma “lista exaustiva” (p. 72); até porque a própria autora defende que a enfermeira
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perita caracteriza-se pelo desprendimento às leis ou modelos; não descartando o valor que a
teoria tem para a produção prática, mas considerando que chega um momento, em que a teoria
não consegue prever particularidades da prática; e sim esses domínios e competências são
apenas uma “amostra representativa” (p. 202) apoiados em bons exemplos que podem ser
comparados a outros na prática.
Verifica-se dessa forma que existe uma interseção dos pensamentos de Benner
(2001) ao de Schön (2000), ambos defendem que na prática é possível obter conhecimento e
acreditam na aprendizagem experiencial, sendo essa uma situação de risco de deve ser
controlado (risco controlado). Ambos reconhecem que algumas habilidades são dificilmente
explicáveis, pois a prática é composta de várias realidades que não se podem prender à teoria,
pois através do encadeamento dos acontecimentos passados as percepções do indivíduo vão
sendo modificadas.
Benner (2001) também acredita que algumas enfermeiras tem o desempenho melhor
que outras, e ainda que mesmo que haja dificuldade em expressar àquilo que sabem, é
fundamental que essas informações sejam documentadas como fonte de aprendizado, trata-se
de um paralelo ao que Schön (2000) determina como performance profissional. Sobre isto, a
referida autora ainda afirma que “um comportamento pode ter vários significados e não
apenas um” (p. 67) e sua abordagem interpretativa pode gerar atitudes diferenciadas,
reportando variações nos níveis de experiência do profissional. Concatenando as colocações
de Schön (ibid), trata-se das zonas indeterminadas da prática, onde situações complexas,
incertezas, instabilidades, singularidades e conflito de valores são evidenciados, e fogem da
racionalidade técnica, exigindo de um “diálogo reflexivo com a realidade apresentada”
(VALENTE, 2009).
Esse tipo de diálogo é fundamental para quem trabalha na TI, em concordância com
Santana e Fernandes (2008) referem que tradicionalmente nesse ambiente hospitalar, a
enfermagem se depara com situações limítrofes, exigindo ações rápidas e com o máximo de
segurança. De modo que a demanda desse setor especializado, requer profissionais
competentes, porém sabe-se que na realidade, esses profissionais para chegar a um alto nível
de competência, um dia foram debutantes nessa especialidade, e necessitaram de estratégias
para a formação de saberes e competências, propiciando o aprimoramento e especialização na
prática, na qual à medida que vai sendo dominada, torna-se menos engessada a critérios
teóricos e mais apreendida a condutas considerando o contexto, dessa maneira movimentando
as percepções desse profissional, galgando aos mais altos níveis de experiência.
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CAPÍTULO IV_____________________________________
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva do tipo Estudo de Caso. Para Minayo
(2016) a pesquisa qualitativa responde a questões particulares, ela se ocupa com um conjunto
de fenômenos humanos que fazem parte da realidade social, distinguindo-se não apenas pelo
agir, mas pelo pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade
vivida e compartilhada com seus semelhantes. A conotação descritiva segundo Yin (2015)
busca descrever uma intervenção e o contexto da vida real no qual ela ocorreu (p.20). Esse
mesmo autor relata que a pesquisa de estudo de caso tem em suas principais questões o
“como?” ou “por quê?” investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade; nela o
pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos comportamentais, permitindo
que o pesquisador tenha enfoque no “caso”, ele busca entender o mundo real e as possíveis
condições contextuais pertinentes ao caso.
Frente às concepções de Yin (2015) quanto mais se procura explicar a circunstância,
mais o método de estudo de caso será relevante, sendo também eficaz para questões que
exigem descrição ampla e profunda de um fenômeno social. Segundo esse autor há quatro
tipos de projetos de estudo de caso:


Caso único para casos raros ou extremos, para casos representativos ou típicos,
para casos reveladores (fenômeno inacessível); e caso longitudinal para caso
único em tempos diferentes;



Casos múltiplos: os casos são mais consistentes, demandam maiores recursos e
tempo do pesquisador;



Enfoque integrado: nesse pode envolver mais de uma unidade de análise; ou seja,
a uma ou mais subunidades; e



Enfoque holístico: para encaminhar a natureza global de um programa ou
organização.

Enfoque
Holístico (uma unidade de
análise)
Integrado (mais de uma
unidade de análise)
Fonte: Yin (2015)

Quadro 6 – Projetos de estudo de caso
Projeto de Caso Único
Projeto de Caso Múltiplo
Caso único holístico

Caso múltiplo holístico

Caso único integrado

Caso múltiplo integrado
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Nessa pesquisa foi utilizado o estudo de caso único e integrado, cuja unidade
principal foi definida como Formação permanente do enfermeiro na Terapia Intensiva,
derivando as subunidades as quais farão parte de todo o trajeto da análise dessa pesquisa:
Formação permanente na admissão do enfermeiro na Terapia Intensiva e Formação
permanente na pós-admissão do enfermeiro na Terapia Intensiva.

UNIDADE PRINCIPAL:
Formação permanente do
enfermeiro na Terapia
Intensiva

SUBUNIDADE:
Formação permanente na
admissão do enfermeiro
na Terapia Intensiva

SUBUNIDADE:
Formação permanente
pós-admissão do
enfermeiro na Terapia
Intensiva

Esquema 5 – Representação da Unidade Principal de análise e Subunidades
Fonte: Elaboração baseada em Yin (2010)

4.1 CAMPO DA PESQUISA, PARTICIPANTES DA PESQUISA E QUESTÕES ÉTICAS.

O campo da pesquisa foi um Centro de Terapia Intensiva (CTI) Adulto de um
hospital universitário localizado no município do Rio de Janeiro. Trata-se de um setor com
uma variação entre 10 e 14 leitos ativos, atendendo a clientes com perfil clínico e cirúrgico
separados em dois espaços dentro do CTI. Os participantes da pesquisa foram enfermeiros,
tendo como critérios de inclusão os enfermeiros pertencentes a escala mensal no período da
coleta de dados e que tivessem pelo menos três meses trabalhando no referido CTI; como
critério de exclusão os enfermeiros que nesse período estiveram de férias ou licença.
No entanto, quando essa pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética, haviam 22
enfermeiros lotados nessa unidade, porém quando a coleta de dados foi implementada 1
enfermeiro saiu da escala por ter sido transferido para outro setor e mais 1 enfermeiro estava
de licença à saúde. Dessa forma, o número total de participantes da pesquisa foram 20
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enfermeiros. A questão das férias não gerou exclusão porque pelo período da coleta de dados
foi possível trabalhar esse critério, captando todos os 20 enfermeiros.
Desses enfermeiros, 18 são enfermeiros-líderes que trabalham diretamente na
assistência ao paciente e 2 enfermeiros que trabalham na parte gerencial do setor; sendo 3
(15%) enfermeiros Extra Quadro (EQ) e 17 (85%) enfermeiros do RJU. Os enfermeiroslíderes cumprem a escala de plantão de 12h de trabalho por 60h distribuídas entre 12h de
descanso e 12h de folga (12x60h), os EQ, além de cumprirem essa escala, também fazem
complementação de horário na escala do mês, já os enfermeiros da gerência trabalham por 6h
nos dias úteis.
No intuito de atender as questões legais da pesquisa, após a defesa do projeto e
aprovação da banca examinadora, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da
Universidade Federal Fluminense (ANEXO 1), para então realização da coleta de dados após
parecer favorável em fevereiro de 2016, sob nº 1409250/2016. Dentro das questões éticas
dessa pesquisa, foi respeitado a Resolução 466/12 que trata das diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, e adotado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2) para leitura e assinatura dos que
concordaram em participar da pesquisa, os mesmos tiveram a liberdade de suspenderem sua
participação na pesquisa em qualquer fase da mesma. Os depoimentos coletados foram
retornados aos enfermeiros para ciência e análise.
Os enfermeiros foram convidados verbalmente a participar dessa pesquisa.
Inicialmente seria realizado um agendamento individual para que fossem realizadas as
entrevistas, porém devido à alta demanda de trabalho na unidade, optei em fazer visitas no
setor conforme a escala de plantão dos enfermeiros do serviço diurno (SD) e serviço noturno
(SN), distribuídos em SD1, SD2, SD3 e SN1, SN2 e SN3, e convidá-los para a entrevista, pois
dessa maneira, os mesmos podiam avaliar a sua disponibilidade de tempo para contribuir com
a pesquisa, conforme a demanda do setor.
Essa foi uma das dificuldades que tive, visto que os enfermeiros estavam
vivenciando uma fase difícil, com pacientes com alta demanda de cuidado, precariedade de
pessoal e de material, sendo assim, alguns enfermeiros apesar de terem demonstrado serem
solícitos em contribuir, não conseguiam reservar um tempo para que fosse realizada a
entrevista, pois era notória a demanda de movimento de trabalho na unidade. Foi necessário
que eu visitasse a unidade várias vezes à espera de um tempo vago para que o enfermeiro de
fato fosse entrevistado, pois não era previsível essa disponibilidade. Isso me fez também
realizar entrevistas no período da madrugada, visto que foi o momento disponível para alguns
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enfermeiros do serviço noturno. O espaço escolhido para a entrevista foi o que permitisse ao
enfermeiro o maior conforto possível, sendo assim, na copa, sofá do corredor, vestiário, sala
de estudo, sala do round e até mesmo dentro do área de internação dos pacientes, donde
alguns enfermeiros podiam visualizar o andamento do setor.
Embora o diretor da instituição tenha autorizado formalmente a realização da
pesquisa, optei em não revelar o nome da mesma, garantindo também o anonimato dos
participantes da pesquisa, o sigilo e confidencialidade dos dados. Como também os
enfermeiros receberam um pseudônimo, o qual nessa pesquisa foram expressos através da
sigla ENF, seguido da numeração de 1 a 20.
As entrevistas foram semiestruturadas e ocorreram entre abril e junho de 2016.
Segundo Minayo (2016) esse tipo de entrevista combina “perguntas fechadas e abertas, em
que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à
indagação formulada” (p.59). Segui então, um roteiro de perguntas (APÊNDICE 3), onde os
depoimentos foram gravados num aparelho gravador de voz e no celular, no intuito de
garantir que na possibilidade da falha de um aparelho, o outro poderia sanar a situação.
Seguidamente, os depoimentos foram repassados para um computador e então transcritos,
afim dos dados serem agrupados e analisados, totalizaram 7:31:31h (sete horas, trinta e um
minutos e trinta e um segundos).
O primeiro momento do roteiro da entrevista trouxe subsídios para compreender o
perfil do enfermeiro que é admitido nesse CTI, bem como o seu incremento de formação, essa
busca se deu por entender que no conhecimento-na-ação defendido por Schön (2000) está
implicado os aspectos da formação e das experiências do profissional. Nesse sentido, esses
dados foram organizados e analisados quantitativamente utilizando o programa estatístico
Action pro® a partir de variáveis sociais e de formação pré e pós-admissional, tratando da
idade, sexo, ano de ingresso no CTI, de conclusão da graduação, formação lato ou stricto
sensu, experiência prévia ou paralela do trabalho no CTI.
Vale ressaltar que segundo Yin (2015) o estudo de caso pode apresentar algumas
variações, inclusive incluir detalhes ou até mesmo ser limitado a evidências quantitativas.
Dessa maneira, o autor acrescenta que o “o uso de uma mistura de evidências quantitativas e
qualitativas, juntamente com a necessidade de definir um “caso”, são apenas duas das formas
nas quais a pesquisa de estudo de caso vai além de um tipo de qualitativa” (p.20).
Já no segundo momento da entrevista as perguntas foram relacionadas ao contexto da
admissão e pós-admissão do enfermeiro no CTI, dessa maneira contemplando o primeiro
objetivo da pesquisa, reportando o conhecimento-na-ação, ou seja, a bagagem do saber, o

61

saber intuitivo frente ao novo. Partindo então para a próxima pergunta e segundo objetivo da
pesquisa, houve o questionamento sobre como foi o aprendizado no CTI, os aspectos
facilitadores e dificultadores, esse momento permeou a reflexão na ação do profissional,
àquela com característica introspectiva que ocorre no ato da prática, conforme colocado por
Schön (2008).
Por fim a pergunta sobre as influências da inserção desse enfermeiro no CTI na sua
prática profissional incitou no entrevistado uma reflexão sobre a reflexão na prática, ou seja,
uma análise retrospectiva do entrevistado. De posse que procurei organizar as subunidades
formação permanente na admissão do enfermeiro na TI para as respectivas, primeira e
segunda pergunta do roteiro da entrevista e a formação permanente pós-admissão do
enfermeiro na TI para a terceira pergunta. Para melhor expressar esse raciocínio, foi composto
o quadro 7 a seguir:

FORMAÇÃO
PERMANE
NTE PÓSADMISSÃO

FORMAÇÃO PERMANENTE NA
ADMISSÃO

Quadro 7 - Associação da prática reflexiva com os objetivos da pesquisa e roteiro de
perguntas.
Objetivos da
Prática
Roteiro de Perguntas
Pesquisa
reflexiva
I. Descrever como I.
foi a admissão do
Conhecimento
enfermeiro na
na ação
Terapia Intensiva.

Reflexão na
ação

II. Identificar os
II.
aspectos
influenciam na
formação
permanente do
enfermeiro no
contexto de sua
admissão e pósadmissão na
Terapia Intensiva

III. Analisar a
III.
formação
Reflexão
permanente do
sobre a
enfermeiro a
reflexão na
partir da sua
ação
admissão na
Terapia Intensiva

Conte como foi
admissão nesse CTI?

sua

Como você aprendeu a
trabalhar nesse CTI? Houve
aspectos
facilitadores/dificultadores?

De que maneira a sua
inserção nesse CTI trouxe
influências para a sua
prática profissional?

Fonte: Elaboração própria baseado em Schön (2000), objetivos e questões da pesquisa.
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Para o tratamento das informações adquiridas foi utilizada a análise de conteúdo
temática descrita por Bardin (2011), sendo assim, também foram considerados os
apontamentos de Minayo (2016) visto que esta reporta-se nesta mesma autora. Nesse sentido,
o principal conceito na análise de conteúdo temática é o tema, também denominado de
unidade de significação, as quais estão presentes naturalmente no texto analisado, originando
posteriormente os núcleos de sentido que dão subsídios para uma síntese interpretativa
conforme os objetivos da pesquisa.
Para expressar na prática os conceitos da análise de conteúdo temática trago a seguir
a trajetória para a análise de conteúdo temática inspirada nos passos determinados por Minayo
(2016):
a) Leitura compreensiva e exaustiva dos depoimentos, com o intuito de dá a visão
de conjunto; é uma impregnação pelo conteúdo do material lido, visa apreender
as particularidades a serem analisadas.
b) Elaboração de “pressupostos iniciais que servirão de baliza para a análise e
interpretação do material” (p.83), nesse caso, ao realizar a leitura exaustiva dos
depoimentos, ainda na forma robusta da análise, as temáticas mais presentes nos
depoimentos reportavam a formação, relação de aprendizado e gerência. Dessa
maneira, tive como pressuposto inicial que a “A formação permanente do
enfermeiro a partir de sua admissão na TI está associada a práticas reflexivas que
afetam e são afetadas pela sua formação, pelas relações de aprendizado e
gerência.”
c) Esse pressuposto me subsidiou para “escolher formas de classificação inicial”
(p.83) no caso os denominei como: a) formação para atuar na TI; b) o aprender
com; e c) ser líder na TI, os quais foram denominadas, segundo os critérios da
análise temática de conteúdo como unidades de significação (US) por serem
temáticas que se apresentam naturalmente nos depoimentos.
d) Segui então para determinar conceitos que orientaram a análise, esse momento
foi importante porque me direcionou a partir da leitura dos depoimentos as
subtemáticas mais freqüentes. Dessa maneira, formulei critérios para fazer a
“pesca”, a decomposição das falas tendo como referência as seguintes
colocações:
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Formação para atuar na TI – para falas relacionadas ao

conhecimento ou a falta dele, experiência prévia ou falta dela;
treinamento admissional; estratégias de aprendizado; a formação no
hospital universitário.


O aprender com – para falas voltadas para o acolhimento;

abordagem sobre o apoio ou não do enfermeiro; da equipe de
enfermagem e de outros profissionais.


Ser líder na TI – para falas voltadas para questões do novato na

TI; infraestrutura física, material e de pessoal; gestão do cuidado e da
equipe; liderança e organização do trabalho, o amadurecimento
profissional.
e) Decidi então fazer uma tabulação no programa Microsoft Office Excel 2007
registrando cada frase e parágrafo por cada depoimento, sendo essas
denominadas unidades de registro (UR), organizando também por cada pergunta.
Isto tornou possível perceber inclusive, a distribuição quantitativa das falas em
cada fase dos depoimentos e por cada subtemática e temática. Esse momento é
reportado como uma fase intermediária, em que é realizada a inferência, na qual
ocorre uma organização numérica das falas. Nesse raciocínio, a partir de uma
análise quantitativa simples e da interpretação dos depoimentos originaram 14
(quatorze) núcleos de sentido (NS).
f)

Nesse momento os NS são dialogados com os pressupostos iniciais, sendo
inclusive possível realizar novos pressuposto, porém aqui, mantive o mesmo
pressuposto descrito anteriormente no item “b”.

g) Segui então para o próximo momento que é a análise dos NS para uma
categorização temática mais ampla, cheguei então nas seguintes categorias:
 O profissional rumo ao aprendizado crítico reflexivo
 Entendendo a performance do outro
 Desenvolvendo o talento artístico profissional como líder da
enfermagem
h) Por fim reportei uma síntese interpretativa onde foi elaborada “uma redação por
tema, de modo a dar conta dos sentidos dos textos e de sua articulação com o(os)
conceito(s) teórico(s) que orienta(m) a análise”(MINAYO, 2016, p.83).
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À título de visualização, expressei a trajetória metodológica dessa pesquisa conforme
o esquema a seguir:
Transcrição dos depoimentos

1º momento:
Leitura exaustiva dos depoimentos

Tabulação e análise quantitativa dos dados sociais, de
formação pré e pós admissional do enfermeiro e
experiência prévia ou paralela ao exercício profissional
no CTI como fatores contribuintes para a formação
permanente do enfermeiro na TI

Análise
quantitativa do
perfil dos
participantes
da pesquisa

Leitura exaustiva dos depoimentos

Formulação do pressuposto inicial:
A formação permanente do enfermeiro à partir de sua admissão na TI está
associada a práticas reflexivas que afetam e são afetadas pelas sua formação
(formação para atuar na TI), pelas relações de aprendizado (aprender com) e
gerência (ser líder na TI) .

Secção dos depoimentos em Unidades de Registros
(frases/parágrafos) a partir de cada pergunta realizada
somando todos os depoimentos foram 417UR

2º momento:
2º momento:
A partir do pressuposto inicial foram definidas os núcleos de sentido (NS):
Formação para atuar na TI (US): Total 189UR distribuídos em 5NS.
O aprender com (US): Total 70UR distribuídos em 4NS.
Ser líder na TI (US): Total de 158UR distribuídos em 5NS.

Análise de
Análise de
conteúdo
conteúdo
temática
temática

A partir do agrupamento dos 14 Núcelos de Sentido(NS) foram geradas as seguintes categorias:
O enfermeiro rumo ao aprendizado crítico reflexivo
Entendendo a performance do outro
Desenvolvendo o talento artístico profissional como líder da enfermagem

Elaboração da síntese interpretativa

Esquema 6 – Representação da trajetória da Análise de Conteúdo Temática
Fonte: Elaboração própria baseado em Minayo (2016)

A análise do perfil dos enfermeiros participantes da pesquisa, bem como, as
categorias levantadas foram melhor discutidas no capítulo a seguir. Vale ressaltar que essa
fase da pesquisa foi de fato exaustiva, visto que foram feitas diversas tentativas de
organização dos dados, os quais não caberiam ser relatadas aqui. No que tange a análise de

65

conteúdo temática, pois percebi que esta vai além do que é expresso nos depoimentos,
exigindo do pesquisador, uma busca de leitura e de conhecimento pesada, para que não caia
no erro da intuição.
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CAPÍTULO V_____________________________________
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesse capítulo, são apresentados e analisados os resultados da coleta de dados, com o
intuito de atender os objetivos do estudo. A análise e discussão foi realizada em dois
momentos: o primeiro com dados do perfil dos enfermeiros participantes da pesquisa,
referentes a primeira parte do roteiro da entrevista e o segundo momento com os dados
obtidos à partir das três últimas perguntas do roteiro da entrevista.

5.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS ENFERMEIROS PARTICIPANTES DA PESQUISA.

Após a transcrição das entrevistas, as mesmas foram lidas exaustivamente e a partir
dos dados de identificação (idade e sexo), de formação profissional (ano de ingresso no CTI;
ano de conclusão da graduação; formação Lato ou Stricto Sensu); e área de atuação
previamente ou paralela ao exercício profissional no CTI campo de estudo, havia
notoriamente uma riqueza de informações os quais deram um apanhado quantitativo do
incremento da formação do enfermeiro pré e pós-admissional. À luz dessa análise, originou-se
um artigo intitulado “A formação do enfermeiro para os cuidados críticos em Terapia
Intensiva” o qual foi submetido ao 8º Simpósio do Cuidar em enfermagem e Saúde, 1º
Simpósio Internacional do Cuidar em Enfermagem e Saúde – realizado no período de 27 à 30
de setembro do corrente ano no Rio de Janeiro; sendo premiado na 2ª colocação do Prêmio
Rachel Haddock Lobo (ANEXO 2). O referido artigo foi encaminhado para publicação e
encontra-se em fase de avaliação.
Nesse sentido, o perfil dos enfermeiros do CTI estudo de caso em questão foi
organizado conforme as variáveis sociais, expressas a seguir:

Tabela 1 - Distribuição dos enfermeiros no CTI quanto as variáveis: sexo, idade, tempo de
conclusão de graduação, tempo de atuação pré e pós-admissional e tempo atuação. Rio de
Janeiro-RJ, 2016. (N=20)
Variáveis
Sexo
Masculino

N

%

1

2

67
Variáveis
Feminino
Idade (anos)
29-34│
34-40│
40-46│
46-52│
52-58│
58-64│
Tempo de conclusão da
graduação (anos)
7-14│
14-22│
22-30│
30-38│
Tempo de graduação quando
pré-admissional no CTI (anos)
1-5│
5-10│

N
19

% (continuação)
98

7
3
6
2
0
2

35
15
30
10
0
10

11
7
1
1

55
35
5
5

8
12

40
60

Fonte: Roteiro da entrevista

Dos 20 enfermeiros entrevistados, somente 1 (2%) era do sexo masculino, a
predominância do sexo feminino é consequência da visão social do cuidado como uma
competência inata feminina, um imaginário que se reflete no ambiente hospitalar (SOUZA et
al, 2014). A média de idade foi de 39,4 anos, com amplitude mínima de 29 anos e máxima de
60 anos, (±9,2) anos. Houve preponderância de profissionais na faixa etária de até 40 anos 10
(50%), no entanto, 4 (20%) desses profissionais tem mais de 50 anos. No que tange ao tempo
de conclusão da graduação há uma prevalência de 11 (55%) enfermeiros com até 14 anos de
formação, com média de 14,8 anos e sequencialmente 7 (35%) enfermeiros estão entre 14 à
22 anos formados.
Na relação das predominâncias de enfermeiros com a faixa de idade de até 40 anos;
tempo de graduação até 14 anos e; tempo de conclusão da graduação quando admitidos na
UTI, é evidente que 12 (60%) tinham em média 7,5 anos de conclusão ao serem admitidos.
Isto reporta que a maioria dos enfermeiros não foram admitidos no CTI sequencialmente à
conclusão da graduação. O que demonstra um intervalo de tempo significativo para novas
formações e experiências do enfermeiro, contribuindo para sua bagagem profissional ao
ingressar no CTI.
Partindo então para variáreis relacionadas à experiência pré-admissional, tempo de
atuação no CTI (anos) e outro vínculo profissional, originou a tabela 2 a seguir:
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Tabela 2 - Distribuição dos enfermeiros no CTI quanto experiência pré-admissional do
enfermeiro do CTI, tempo de atuação no CTI (anos) e outro vínculo profissional do
enfermeiro do CTI. Rio de Janeiro-RJ, 2016. (N=20)
Variáveis
Experiência pré-admissional do
enfemeiro no CTI(*)
Docência
Gerência
Enfermagem Médico-cirúrgica
UTI adulto e neonatologia
Psiquiatria
Tempo de atuação no CTI (anos)
1-10│
10-20│
20-30│
Outro vínculo profissional do
enfermeiro no CTI(*)
Docência
Assistência
Gerência
Discente/Pesquisa
Inexistente(sem outro vínculo)

N

%

4
3
10
13
1

13
10
32
42
3

13
5
2

65
25
10

5
9
1
6
2

22
39
4
26
9

(*)Respostas múltiplas Fonte: roteiro da entrevista

Observando a Tabela 2, quanto ao tipo de experiência que os enfermeiros tiveram
antes de serem admitidos no CTI, considerou-se que a experiência prévia é colaborativa para a
formação do enfermeiro. Dessa feita, todos os enfermeiros quando admitidos tiveram uma
experiência anterior e os dados demonstraram que 13 (42%) trabalharam em cuidados críticos
adulto ou neonatologia (unidades fechadas); sequencialmente 10 (32%) trabalharam em
cuidados na assistência médico-cirúrgica, o que em seus relatos expressaram que vivenciaram
o cuidado a pacientes críticos em unidades abertas; como também, alguns enfermeiros tiveram
mais de um campo de atuação antes de serem admitidos, sendo na docência, gerência e
psiquiatria.
A experiência anterior do enfermeiro é um fator que contribuiu para alocação do
profissional na instituição. Verte-se no aproveitamento e valorização do saber prévio, no
intuito de evidenciar as potencialidades do recém-admitido somado ao potencial do coletivo
(BUCCHI et al., 2011). Estudos mostram que as experiências anteriores propiciam o ambiente
de aprendizagem do enfermeiro novato no CTI, como também existe uma relação da
experiência profissional com o desenvolvimento da autonomia do enfermeiro e com o menor
índice de morbidade e mortalidade no CTI (MULDOWNEY; MCKEE, 2011; RODRIGUEZ,
2012; BAUMANN et al., 2012).
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Quando questionados quanto ao tempo de atuação no CTI campo do estudo, a
maioria 13 (65%) dos enfermeiros tem aproximadamente uma década, média de 9,6 anos e
amplitude mínima de 1 ano e máxima de 30 anos, (±8,4) anos. Isto posto, percebe-se que há
um baixo índice de rotatividade dos enfermeiros, o que configura uma vasta experiência
desses profissionais na área. Vislumbra-se que a experiência dos enfermeiros no cotidiano é
essencial para o impacto dos diferentes conhecimentos construídos na prática da enfermagem.
Nesse sentido, defende-se que é preciso reduzir a rotatividade dos enfermeiros no CTI,
devendo ser esse um dos objetivos dos líderes da enfermagem, promovendo a capacidade de
resiliência dos profissionais frente as peculiaridades no CTI (BRINGSVOR; BENTSEN;
BERLAND, 2014).
Do contrário, quando a rotatividade de enfermeiros aumenta, gera um desgaste das
partes, diante da inexperiência do novato, somado a baixa produtividade inicial e múltiplas
funções do enfermeiro que domina o ambiente. Por outro lado, emerge que o novato acaba
resgatando o papel educador do enfermeiro experiente, em prol de assegurar e manter a
competência da equipe (TIRONI et al., 2014; PIMENTEL et al., 2014).
Dos que tem outro vínculo profissional paralelo à atuação no CTI, 9 (39%) também
trabalham na assistência ao paciente em outra instituição, 5 (22%) enfermeiros estão
vinculado à docência e 6 (26%) enfermeiros participam de atividades como discente,
distribuídos entre doutoramento e/ou vínculo com núcleos de pesquisa e 1 (5%) enfermeiro
trabalha na gerência. A questão do vínculo paralelo ao trabalho no CTI foi abordada, por
compreender que as diversas dimensões da atuação do enfermeiro somam à formação do
enfermeiro.
No entanto, sabe-se que ao mesmo tempo em que esses saberes contribuem no
exercício profissional, a prevalência de enfermeiros com mais de um vínculo empregatício
pode estar associado a múltiplas aptidões, sendo esse um fator de valorização profissional; ou
pela necessidade de complementação salarial, nesse caso, sobressai o dilema do
desdobramento do enfermeiro que vivencia muitas vezes a exaustão profissional, física e
emocional, certamente, implicando nos resultados do seu trabalho (CRUZ et al., 2014;
BUCCHI et al., 2011).
Finalizando o terceiro momento do perfil dos enfermeiros pesquisados, originou-se a
tabela a seguir:

Tabela 3 - Comparação das distribuições das formações pré e pós-admissional dos
enfermeiros do CTI. Rio de Janeiro-RJ, 2016. (continua)
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Tabela 3 - Comparação das distribuições das formações pré e pós-admissional dos
enfermeiros do CTI. Rio de Janeiro-RJ, 2016.
(continuação)
Variáveis
Formação pré-admissional Lato sensu(*) (N=20)
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (Especialização)
Enfermagem em Cuidados Críticos (Residência)
Enfermagem em Clínica Cirúrgica (Residência)
Enfermagem Cardiovascular (Residência)
Enfermagem Médico-cirúrgica (Residência)
Enfermagem em Nefrologia (Residência)
Enfermagem em Neonatologia (Especialização)
Gestão em Programa da Saúde da Família (Especialização)
Enfermagem do Trabalho (Especialização)
Ergonomia (Especialização)
Auditoria (Especialização)
Inexistente(Com Lato Sensu pré-admissão)
Formação pós-admissional Lato Sensu(*)(N=20)
Especialização em Infectologia
Especialização em Terapia Intensiva
Especialização em Educação em Enfermagem
Inexistente(Sem Lato Sensu pós-admissão)
Formação pré-admissional Stricto Sensu (N=20)
Mestrado em Saúde Coletiva
Mestrado em Gerenciamento dos Serviços de Saúde
Mestrado em Enfermagem
Inexistente (com Stricto Sensu pré-admissão)
Formação pós-admissional Stricto Sensu (N=17)
Mestrado profissional em Enfermagem Assistencial
Mestrado Acadêmico em Enfermagem
Inexistente (sem Stricto Sensu pós-admissão)
(*)Respostas múltiplas. Fonte: roteiro da entrevista

N

%

6
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
8

23
4
4
4
4
4
4
4
12
4
4
31

1
3
1
4

11
33
11
44

1
1
1
17

5
5
5
75

2
2
13

12
12
76

Em relação à formação lato sensu pré-admissional, conforme descrito na Tabela 3; 9
(45%) enfermeiros tiveram formação específica para cuidados em CTI/Cuidados
Críticos/Cardiovascular/Neonatologia. Já entre os enfermeiros com formação na área da
clínica cirúrgica/médico-cirúrgica/nefrologia, 3 (12%) expressaram que também tiveram a
abordagem de conhecimentos e prática em CTI durante essa formação.
Os demais cursos de especialização foram distribuídos na área de gestão e saúde do
trabalhador.

Vale

destacar

que

alguns

enfermeiros

cursaram

duas

os

mais

especializações/residência. Em ressalva, 8 (31%) dos enfermeiros que foram admitidos sem
formação lato sensu, ao longo do ingresso na CTI, a maioria 3 (33%) , procuraram a
especialização em CTI, como também houve a busca de mais de uma especialização por 1
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(11%) enfermeiro na referida trajetória; no entanto 4 (20%) ainda permanecem sem
especialização.
Frente a esses dados, há uma consonância com um estudo que mostra que muitos
enfermeiros recém-graduados, retornam à academia o mais precocemente por diversos
motivos, trilhando o lato sensu no intuito de sair do perfil generalista do enfermeiro, para
aproximação da temática e necessidade de conhecimento numa especialidade; para busca de
status, título e reconhecimento profissional, para retorno financeiro e por exigência do
mercado de trabalho. Paralelamente, a questão da formação lato sensu é um fator que colabora
para o direcionamento dos enfermeiros para as unidades de trabalho conforme a especialidade
cursada. Isso se dá porque acredita-se que esse tipo de formação facilita a adaptação e o
treinamento, viabilizando o mais precocemente para produzir o cuidado (BARBOSA, 2011).
Na formação stricto sensu pré-admissional somente 3 (15%) enfermeiros já tinham
esse título e desses, 2 (66%) foram direcionados aos cuidados hospitalares. Quando se
compara a formação pós-admissional dos 17 (85%) enfermeiros sem formação stricto sensu,
somente 4 (24%) obtiveram esse título, sendo nas mesmas proporções (50%) para o mestrado
profissional e acadêmico. Os cursos de pós-graduação stricto sensu têm como principal foco a
formação de docentes e pesquisadores, porém estudos atuais a respeito da formação de
mestres em enfermagem demonstram que esse consenso está em processo de transformação.
Na opinião dos egressos de um curso de mestrado do sul do Brasil, a formação na
pós-graduação exerceu grande importância na atuação profissional, voltada para a assistência,
promovendo as mudanças significativas no cotidiano profissional. Dessa forma, a formação
stricto sensu, transcede a vida acadêmica tendo repercussão na atividade assistencial (JESUS,
2013).
O mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação nova, se comparado ao
acadêmico, e vem mobilizando no enfermeiro assistencial a capacidade de aprimorar-se em
conhecimento e tecnologia que produzam impactos melhores e mais efetivos, capazes de
proteger e promover a saúde com qualidade de vida e reduzir as doenças. Como também na
busca de respostas e soluções relativas à gestão do sistema de saúde e à formação de recursos
humanos em enfermagem capaz de traduzir o conhecimento científico em produtos e
processos inovadores que atendam às necessidades da prática profissional e às novas
demandas da sociedade (MUNARI, 2014). Verte-se numa modalidade de mestrado que
promove a visão de pesquisa e resulta num produto final que pode trazer inovações para o
cenário profissional. Diferenciando-se do mestrado acadêmico, o qual também agrega essas
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particularidades, porém com a possibilidade de incorporação à docência (SCOCHI et al.,
2016).
Vale ressaltar que, dos enfermeiros entrevistados, 3 (15%) ingressaram no CTI em
fase de doutoramento, os quais ainda encontram-se cursando. A formação stricto sensu ainda
perdura a ausência de doutores na assistência e isso é imagem do baixo incentivo do próprio
país a esse tipo de modalidade para assistência, pois esses profissionais têm dificuldades em
adquirir bolsas para o estudo ou mesmo qualquer incentivo para se ausentar do seu serviço a
fim de dedicar-se à pesquisa. Dentro dessas dificuldades, a questão da multiplicidade de
tarefas do enfermeiro em doutoramento, também é trazida em estudos no Chile e Estados
Unidos (KETEFIAN; REDMAN, 2015), entretanto, avanços tecnológicos, institucionais e a
equipe profissional qualificada representados na tríade Estados Unidos, Europa Ocidental e
Japão, são facilitadores para a liderança no progresso científico (RAMOS; VELHO, 2013).
No que tange ao progresso da formação permanente do enfermeiro, conjura-se que
hospitais de ensino sejam plenamente incentivadores para a formação e qualificação do
profissional. É notório que existe uma lacuna na formação do enfermeiro durante sua
trajetória na TI, haja vista dos 20 enfermeiros abordados, houve um incremento de (8) 40% na
formação lato e stricto sensu; sendo 4 (20%) dos enfermeiros ainda sem especialização e 13
(65%) sem formação stricto sensu; considerando que o tempo de atuação dos enfermeiros na
referida unidade é predominantemente com média de 9,6 anos. Essa constatação emerge para
novos questionamentos, visto que espera-se como particularidade no hospital de ensino, a
titulação acadêmica mais alta, em contratempo sabe-se que o enfermeiro tem exercido
múltiplas funções e diversos obstáculos profissionais (TORO, 2015; FRANCO; FRANCO;
CUBAS, 2014).
Há de se considerar que a formação permanente do enfermeiro na TI não se limita a
titulação Lato ou Stricto Sensu, mas transcende às academias, visto que formar-se tem o
cunho intrínseco e extrínseco que é desenvolvido na prática do cuidado, da gerência e na
construção do conhecimento. Dessa feita, torna-se facilitador que os hospitais de ensino,
juntamente com o corpo de profissionais busquem estratégias para que o perfil da formação
dos enfermeiros atenda não apenas às necessidades pessoais, mas às profissionais, da
instituição, do paciente e da sociedade (SILVA et al., 2016; BALDOINO; VERAS, 2016).

5.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO TEMÁTICA
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Remeto-me então a esboçar como foi a distribuição das falas dos ENF 1 ao 20 a
partir de cada pergunta proferida. Essa iniciativa me permitiu visualizar, tabular e quantificar
em que momento as US estavam mais frequentes, frente às falas (UR) dos depoentes. Sendo
assim, foram formuladas as colunas: formação para atuar na TI (F), o aprender com (A) e ser
líder na TI (L). As quais foram organizadas, conforme a seguir:
Tabela 4 – Organização das unidades de registros conforme as unidades de significação
“formação para atuar na TI”(F), “o aprender com”(A) e “ser líder na TI”(L) a partir das falas
dos enfermeiros(ENF) e das perguntas do roteiro da entrevista. Rio de Janeiro-RJ, 2016
“conte como foi
a sua admissão
nesse CTI?”
ENF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

F
10
1
10
12
7
3
3
3
1
4
1
4
2
3
2
0
2
10
3
1
82

A
6
0
0
0
0
0
3
2
0
2
1
1
0
2
0
6
1
2
2
0
28
147

L
7
0
3
1
7
1
1
1
2
1
1
0
0
3
0
2
3
2
1
1
37

“no período de sua admissão, como você
aprendeu a trabalhar nesse CTI? Houve
aspectos facilitadores/dificultadores?”
F
6
4
6
1
2
2
0
0
4
5
0
2
6
3
3
2
1
8
0
2
57

A
5
2
5
1
2
2
0
2
4
2
1
1
2
4
2
0
1
3
1
1
41
156

L
11
3
0
0
12
0
2
3
2
3
2
2
0
1
7
5
1
0
3
1
58

"de que maneira sua
inserção nesse CTI trouxe
UR
influências para a sua
prática profissional?"
F
A
L
N
5
0
5
55
0
0
3
13
5
0
8
37
3
0
1
19
5
1
11
47
3
0
1
12
3
0
0
12
2
0
2
15
0
0
3
16
3
0
0
20
1
0
2
9
1
0
1
12
1
0
1
12
4
0
5
25
0
0
9
23
4
0
1
20
0
0
4
13
4
0
0
29
6
0
5
21
0
0
1
7
50
1
63
417
114

Fonte: Depoimento dos participantes da pesquisa. Elaboração própria

Diante do que foi averiguado na tabela anterior, totalizaram 417 UR sendo
distribuídas em 147UR (35,2%) na primeira pergunta, 156UR (37,4%) na segunda e na
terceira 114UR(27,3%), porém essa tabela foi o primeiro passo para, de fato, visualizar e
quantificar a frequência das US em cada questionamento realizado, no segundo momento do
roteiro das entrevistas. Dessa maneira, a partir da tabela 4, foi originada a tabela 5 a seguir,
donde as US “formação para atuar na TI”; “o aprender com” e “ser líder na TI” foram
distribuídas, conforme as colunas das perguntas. Para uma melhor apreciação, convido
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observar nas linhas de cada US os destaques em amarelo, os quais determinam as US mais
presentes, conforme cada pergunta realizada:
Tabela 5 – Delineamento das Unidades de Significação (US), perguntas aos entrevistados e
Unidades de Registros (UR) segundo os depoimentos dos enfermeiros do CTI. Rio de JaneiroRJ, 2016
Temáticas
levantadas nas
entrevistas (US)

Formação para
atuar em TI
O aprender com
Ser líder na TI

“conte
como foi a
sua
admissão
nesse
CTI?”
n
%

“no período de sua admissão,
como você aprendeu a
trabalhar nesse CTI? Houve
aspectos
facilitadores/dificultadores?”
n

%

“de que maneira
sua inserção nesse
CTI trouxe
influências para a
sua prática
profissional?”
n
%

Total
de
UR

%

n

%

82

43,4

57

30,1

50

26,5

189

45,3

28
37

40,0
23,4

41
58

58,6
36,7

01
63

1,4
39,8

70
158
417

16,8
37,9
100

Fonte: Depoimento dos participantes da pesquisa. Elaboração própria

Constata-se que a “formação para atuar em TI” foi abordada 189 vezes (45,3%)
durante as entrevistas, seguidamente, “ser líder na TI” 158(37,9%) e “o aprender com”
70(16,8%). Avista-se que a formação e a gerência atravessaram altos índices distribuídos em
todos os momentos dessas três perguntas, sendo mais evidentes 82(43,4%) e 63(39,8%)
respectivamente nos dois extremos das perguntas, isto reporta que a formação é uma temática
latejante na admissão desses enfermeiros, uma vez que reflexões voltadas para sua bagagem
de conhecimento, sobre suas experiências, oportunidades e necessidade de aprendizado são
destaques nessa fase profissional.
A gerência foi mais aflorada no terceiro questionamento levando para uma avaliação
retrospectiva da trajetória dos enfermeiros no CTI, incitando-os a se avaliarem na condição de
líder de uma equipe, gerenciador do trabalho e do cuidado. Já “o aprender com” chegou ao
índice de 41(58,6%), fato esse que demonstra que o relacionamento de aprendizado é
relevante no período admissional do enfermeiro na TI.
Partindo para o próximo momento onde trata da fase intermediária da análise de
conteúdo temática, onde foram inferenciados as US, NS, UR e categorias, conforme tabela 6 a
seguir:

Tabela 6 - Organização a partir das Unidades de Significação (US); Núcleos de Sentido (NS),
N(%) das Unidades de Registros (UR) e categorias segundo os depoimentos dos enfermeiros
do CTI. Rio de Janeiro-RJ, 2016. (continua)
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Tabela 6 - Organização a partir das Unidades de Significação (US); Núcleos de Sentido (NS),
N(%) das Unidades de Registros (UR) e categorias segundo os depoimentos dos enfermeiros
do CTI. Rio de Janeiro-RJ, 2016. (continuação)
Unidades de
Significação

UR
Núcleos de Sentido
o conhecimento e/ou experiência

N(%)

Categorias

84(44,5%)

Formação para atuar na TI.
Total de 189UR

para atuar na TI
a invisibilidade do treinamento

28(14,8%)

profissional
estratégias de aprendizado para o

20(10,6%)

enfrentamento das zonas

aprendizado crítico reflexivo.
Total de 5NS(35,7%)

indeterminadas da profissão
hospital universitário campo de

O enfermeiro rumo ao

39(20,6%)

crescimento profissional
hospital universitário entraves ao

18(9,5%)

Ser líder na TI
Total de 158UR

O aprender com.
Total de 70UR

profissional
o acolhimento do novato na TI

31(44,1%)

o aprender com o enfermeiro

24(34,3%)

o aprender com o técnico de

08(11,4%)

enfermagem e com outros

Entendendo a performance do
outro
Total de 4NS(28,6%)

profissionais
sentir-se sozinho

07(10%)

ser novato no contexto da TI

23(14,6%)

repercussões da infraestrutura na

21(13,3%)

liderança

Desenvolvendo o talento
artístico profissional como líder

a liderança da equipe na TI

32(20,2%)

da enfermagem

a liderança do cuidado na TI

31(19,6%)

Total de 5NS(35,7%)

o amadurecimento profissional

51(32,3%)

enfermeiro na TI
Fonte: Depoimento dos participantes da pesquisa. Elaboração própria

Cabe discriminar o raciocínio da ordem dos NS e das categorias expressas, visto que
houve uma lógica para a organização das mesmas. Na primeira categoria “o enfermeiro rumo
ao aprendizado crítico-reflexivo”, total de 5NS (33,3%), entendi que os depoentes quando
chegaram na TI perceberam-se como novatos, de forma que eles fizeram uma avaliação
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introspectiva sobre sua formação, conhecimento e experiência como ferramentas para seu
ingresso no CTI, isto é notório quando a maioria 84(44,5%) das falas expressaram com mais
profundidade suas colocações sobre o conhecimento e/ou experiência em TI
Diante do novo contexto da TI, tendo ou não conhecimento/experiência nessa
especialidade, os enfermeiros reportaram sobre o treinamento para atuar na TI, no qual aqui,
discriminei como “invisibilidade do treinamento admissional” 28UR(14,8%), coloquei dessa
forma, em razão de que ao mesmo tempo em que as falas tratavam de ter ou não o
treinamento admissional, específico ou não para TI, os mesmo traçaram a forma de
aprendizado nos seus primeiros momentos na TI, aqui denominadas como “estratégias de
aprendizado para o enfrentamento das zonas indeterminadas da profissão”; esse NS foi
denominado dessa forma, ao entender que esses enfermeiros queriam não apenas estar
preparados para o cotidiano de trabalho na TI, mas sim para as questões que estão dentro dos
imprevistos que acontecem na TI. Por fim os NS “o hospital universitário campo de
crescimento profissional” 39UR(20,6%) e “hospital universitário entraves ao profissional”
18UR(9,5%) foram analisados posto que reportaram peculiaridades e impactos relacionados a
estar trabalhando num hospital de ensino.
Na categoria seguinte “entendendo a performance do outro”, total de 5NS(29,4%) foi
subsidiada por várias falas expressas como “eu aprendi com...” ou falas semelhantes. Nesse
sentido, os enfermeiros trouxeram questões sobre “o acolhimento do novato na TI” em
31UR(43,1%); o aprender com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem e com outros
profissionais; respectivamente 24UR(34,3%) e 8(11,4%); o que corrobora com as colocações
de Schön (2000) ao reportar do aprendizado com um prático, com a performance do outro;
por fim nessa categoria, trago o “sentir-se sozinho” como um expressão de impacto para os
enfermeiros nos seus primeiros momentos na TI

os quais ainda demandavam de

familiarização e aprendizado para o novo contexto de trabalho.
Já na terceira categoria “desenvolvendo o talento artístico profissional como líder da
enfermagem” reportei uma apanhado retrospectivo da questão da gerência do enfermeiro,
nesse sentido, uma busca, um esforço para chegar ao que Schön (2000, p.29) determina como
“talento artístico profissional”, que são competências demonstradas pelo profissional nas
situações práticas, trata-se de um exercício de inteligência, uma forma de saber, que fogem,
vão além, do padrão do conhecimento profissional. À luz do que foi expresso pelos depoentes,
foi tratado do “ser novato no contexto da TI” 23UR(14,6%); “repercussões da infraestrutura
na liderança” 21UR(13,3%); “a liderança da equipe na TI” 32UR(20,2%); “a liderança do
cuidado na TI” 31UR (19.6%); e o “amadurecimento profissional do enfermeiro da TI”
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51(32,3%). O interessante é que dentro da liderança do enfermeiro, a liderança da equipe, do
cuidado e o amadurecimento profissional do enfermeiro da TI, se apresentaram em dimensões
aproximadas, isso reforça a total relação do papel do enfermeiro nessa tríade, o que será
discutido mais à frente.
De posse das categorias geradas, parto para analisá-las concatenando aos objetivos
da pesquisa e com o referencial teórico, sob a perspectiva do conhecer-na-ação, a reflexão na
ação e reflexão sobre a reflexão na ação expressos anteriormente. Dessa forma organizei essa
discussão a partir das categorias: “O profissional rumo ao aprendizado prático reflexivo”;
“Entendendo a performance do outro”; e “Desenvolvendo o talento artístico do profissional
como líder da enfermagem”.

5.2.1. O ENFERMEIRO RUMO AO APRENDIZADO PRÁTICO REFLEXIVO

Sob a perspectiva do primeiro objetivo, começo a discutir, considerando as
categorias levantadas, conforme expresso na figura a seguir:

conhecimento
/experiências
para atuar na
TI

Estratégias de
aprendizado para
o enfrentamento
das zonas
indeterminadas
da profissão

O enfermeiro
rumo ao
aprendizado
prático
reflexivo

Hospital
universitário
entraves para a
profissão

Invisibilidade do
treinamento
admissional

Hospital
universitário
campo de
crescimento
profissional

Figura 2 – Categoria “O enfermeiro rumo ao aprendizado prático reflexivo”.
Fonte: Roteiro das entrevistas; elaboração própria

Há de se considerar que a admissão do enfermeiro na TI é um momento em que
envolve o desconforto da ansiedade ao mesmo tempo em que há expectativas do indivíduo,
sobre a instituição, a equipe na qual fará parte e sobre o seu desempenho. Esse momento as
reflexões do novato reportam a sua racionalidade técnica, visto que essa o trará subsídios para
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as condutas à princípio controladas; bem como, esse profissional precisa desenvolver o
conhecimento-na-ação sobre aquilo que ainda não tem domínio, ou seja ter perspicácia para
desenvolver ações inteligentes, sendo a qualidade dinâmica do conhecer, o saber intuitivo.
Porém, o conhecer-na-ação não acontece subitamente, ele é construído, trata de um
conhecimento tácito, que dificilmente poderá ser expresso verbalmente, ele é presente no
momento prático, na ação.
Nessa colocação, na categoria “o enfermeiro rumo ao aprendizado crítico reflexivo”,
é relevante pela condição do enfermeiro ser novato na TI, ao mesmo tempo em que esse é
beneficiado pelo ambiente prático, no qual será desenvolvido o seu aprendizado. Nesse
sentido vale refletir no conceito de prática descrito por Schön (2000, p. 36) que direciona para
o domínio de uma comunidade de profissionais que compartilham as tradições de uma
vocação. Para o autor, “uma prática é feita de fragmentos de atividade, divisíveis em tipos
mais ou menos familiares, cada um dos quais sendo visto como vocação para o exercício de
certo tipo de conhecimento”. Nos escritos desse teórico, essa prática pode ser suprida pelo
ensino prático reflexivo, porém, nessa discussão, trago sob a visão do aprendizado prático
reflexivo, no qual remoldo o conceito do teórico para um aprendizado prático voltado para a
construção dos tipos de talento artístico, essenciais para a competência em zonas
indeterminadas da prática.
De antemão, no movimento reflexivo, percebi que o nível de um conhecimento e/ou
experiência na prática em TI que cada enfermeiro possui até o momento de sua admissão
influenciam no impacto frente ao manejo de situações que caracterizam as zonas
indeterminadas da prática. E isso é um fator preceptor de conflitos pessoais, tornando o
momento de debutar na TI traumático, haja vista nos depoimentos, onde a falta de preparo ou
a presença dele, interferiu nas percepções do enfermeiro:
Eu saía todo dia chorando [...] porque no início da minha vida aqui dentro no CTI
foi muito difícil, para mim, traumático [...] eu sofria, tinha medo dos pacientes, tinha
medo das pessoas, da equipe, é uma equipe muito fechada, e também porque se
conhece muito[...] No primeiro ano aqui, sempre que eu podia, entrava de licença, eu
não queria vir, porque queria estar afastada daquilo que me causava um conflito. Na
medida em que as coisas foram acontecendo, eu fui estudando, fui aprendendo, ficou
muito mais suave. (ENF1)
Já no segundo plantão, eu assumi completamente a função e todas as atribuições,
então foi muito difícil esse período. (ENF3)

Nesse sentido foi possível perceber que os enfermeiros ao ingressarem na TI fizeram
uma avaliação introspectiva sobre sua formação, suas experiências, ou seja, do seu

79

“conhecimento/experiências para atuar na TI”, de certa forma, no transcorrer das
entrevistas, os depoimentos reportavam que os enfermeiros introspectivamente se
questionavam – “Qual bagagem de conhecimento que tenho que me dará subsídios para essa
realidade?” – dessa maneira, cada enfermeiro contou com essa bagagem como ferramenta
inicial para seu novo trabalho, isso é notado nas falas à seguir:

Então, a docência até me dava algum subsídio, mas era um subsídio muito teórico de
fato, então eu cheguei sabendo a parte teórica da pressão arterial média; quando eu
cheguei aqui, eu lembrava até de conceitos que trabalhava na sala de aula, por
exemplo, pressão de perfusão cerebral (ENF3)
Quando eu entrei aqui no CTI, eu já tinha um ano e meio de experiência em
emergência. (ENF18)
Como eu já atuava em terapia intensiva, as questões muito técnicas, eu não tive
muita dificuldade”. (ENF14)
Então, eu já tinha noção de paciente crítico. O que me ajudou muito aqui na terapia
intensiva. (ENF18)

Nesse ponto, Schön (2000) comenta que as pessoas que exercem uma profissão são
diferentes entre si, em suas subespecialidades, nas experiências e nas perspectivas particulares
que trazem para seu trabalho e em seus estilos de operação. Nessa afirmação, vem a discussão
de que os saberes do profissional novato devem ser considerados ou negociados; acreditando
que o novato pode contribuir com a dinâmica do setor, inovar, ou mesmo ter um domínio de
conhecimento maior em alguma área, inclusive em relação aos profissionais mais experientes
naquele contexto de trabalho. Vale então retratar o seguinte depoimento:

Eu lembro claramente de um episódio que envolveu uma das chefes desse setor;
entrava um paciente com hemorragia digestiva, com a sonda de sangue tracionada, e
eu precisava mudar o lençol e aquele foi o único momento em que a gente abaixou a
cabeceira, e aqui a prática era; embora eu tenha teimado várias vezes; se o paciente
fica a 30 graus sob ventilação mecânica, vamos deixar a PVC de régua, [...], vamos
deixar ela nivelada em 30 graus; e aí a mesma enfermeira chamou a minha atenção,
não, a PVC é zero graus, mas não corresponde à verdade, paciente com ventilação
mecânica se ele fica com cabeceira a 30 graus, você tem que zerar a PVC em 30
graus, porque isso que você vai fica, porque a todo momento você pode chegar no
leito e verificar a PVC, e ai até facilita caso você queira fazer algum cálculo, enfim
de parâmetros do paciente e ela simplesmente, virou e falou assim que não e aí, num
segundo momento, quando eu vou abaixar a cabeceira para fazer o PVC, ela
simplesmente me expôs na frente de todo mundo, chamando a minha atenção que
estava errado. (ENF 5)

Nessa colocação, cabe as concepções de Schön (2000, p. 86) sobre o “dizer e ouvir”,
pois nessa relação há muitas maneiras de “dizer”, o que deve acontecer na hora do contexto

80

do fazer, visto que, o “dizer e ouvir” pode ser um momento de elevado potencial para eficácia
do aprendizado. No entanto, a instrução pode não ter a descrição específica o suficiente que
seja adequada às necessidades do saber do instruído. O fato é que ainda que haja esforços em
instruir, essa será sempre e inevitavelmente incompleta, uma distância não detectável, a não
ser se escutada exclusivamente num caminho operacional, técnico.
Por outro lado o ouvinte tenta decifrar as instruções para agir corretamente, sendo
que na tentativa de seguir as instruções é revelada a compreensão do indivíduo sobre seu
significado, nisto podem submergir nos questionamentos: “Eu entendo o que ele está
dizendo? Faz algum sentido para mim? Sou capaz de fazê-lo? Entendi direito?” (SCHÖN,
2000, p. 88) devendo esses questionamentos também serem realizados pelo instrutor, pois
toda instrução testa a reflexão do instrutor sobre seu próprio ato de conhecer-na-ação,
cabendo também interpretar as dificuldades do instruído, como também considerar as suas
dificuldades em instruir e em se tratando de dois profissionais que têm experiência e
conhecimento-na-ação porém sob duas perspectivas práticas, é preciso que nessa relação haja
respeito e consideração dos saberes mútuos.
Do contrário, quando o profissional, chega e claramente tem consciência de sua
limitação para o início de suas atividades na TI, o seu conhecer-na-ação está fragilizado, visto
que ainda que tenha domínio em outras áreas da profissão, há falta de experiência nesse novo
contexto. Constata-se então que o enfermeiro vivencia o dilema de debutar em experiências
nesse novo contexto de trabalho, aprender e ao mesmo tempo produzir cuidado sem trazer
danos ao paciente. Nesse sentido, no início do século XX, Dewey (1916 apud CONNEL
2013) o qual também foi um teórico inspirado por Schön (2000), já refletia que pela
experiência que a teoria tem importância vital, uma experiência, ainda que seja uma humilde
experiência, é capaz de gerar e carregar uma quantidade de teoria (ou conteúdo intelectual),
mas uma teoria para além de uma experiência não pode ser compreendida definitivamente
nem como teoria, tendendo a tornar-ser meramente como uma fórmula, para processar o
pensamento; uma teorização.
Tais reflexões se encaixam a partir dos depoimentos:

Embora eu tivesse feito um curso em terapia intensiva, eu não tinha tido na prática,
paralelo ao curso. (ENF 12)
Minha admissão no CTI foi mais complexa. Apesar de eu ter experiência, todas as
condutas eram diferentes. (ENF 13)
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Uma coisa é você ter um pouco de experiência, eu não falo muita porque são poucos
anos de prática, não são tantos anos assim, mas o pouco de experiência que você tem
lá fora, não significa que você sabe muita coisa. (ENF 19)

Segundo Rolfe (2014) nossas experiências ao lidar com problemas semelhantes ao
vivenciado no passado, tem valor, mas é limitado, em relação à exclusividade de uma nova
experiência, visto que essa traz peculiaridades do novo e muitas vezes fogem daquilo que é
encontrado em livros, em artigos. Isto posto, o autor relata que muitos problemas enfrentados
pelos enfermeiros não são contemplados por teorias, pesquisas e não podem preparar o
profissional, e esses são momentos em que são levantados enfermeiros que se tornam seus
próprios teóricos e pesquisadores, gerando hipóteses e testando in loco sob a forma de
intervenções práticas onde cada enfermeiro reage de forma diferente, devendo considerar as
possibilidades dos riscos calculados dos seus atos; ou seja, riscos que não ofereçam danos; e
em se tratando do momento do ato da prática, esse enfermeiro poderá ter apenas uma chance
de acertar, por ser essa uma situação única pela particularidade daquele momento, porém com
possibilidades de novas intervenções sob situações semelhantes.

[...] a técnica nova, tudo isso é assustador, mas depende de você, depende do que
você acredita e do que você quer ser naquela profissão, então eu entendia, e acredito
até hoje que eu tinha que ser boa. Que tinha que me fazer ser respeitada e aquilo
dependia do meu conhecimento, então eu tinha que estudar, me instrumentalizar da
melhor forma que pudesse. (ENF1)
[...] você vai tentar descobrir aonde é a sua fragilidade, eu sabia que a minha era
muito grande em relação as tecnologias, mesmo aquele extremamente obsoleto, mas
aqui tinha swanganz, e eu tive que estudar, [...] e muitas vezes coletei errado,
quando a gente não tem o apoio, a gente acerta, erra, acerta, erra, até um dia fazer o
serviço certo. Infelizmente a enfermagem é assim. A gente faz meio na sorte, se der
certo tá bom, se não der certo... (ENF18)

Dessa maneira Schön (2000) acredita num aprendizado auto apropriado e de
autodescoberta que são verdades apropriadas e assimiladas conforme a experiência individual.
Nesse sentido o indivíduo não precisa entender o que precisa aprender, mas pode aprendê-lo
educando a si e isso só acontece quando começa a fazer o que ainda não entende. Diante
desses pensamentos, expressa-se que existe um dilema, pois existem as tentativas
características do início, do novo, do novato, que é fazer o que ainda não sabe como fazer,
afim de ganhar experiência e consequentemente desenvolver o conhecimento-na-ação.
Em concordância, Aude (2013) comenta que não tem como dissociar a questão do
tempo de trabalho do enfermeiro, frente ao desafio de ser novato, visto que as experiências só
podem acontecer com o tempo, pois nele acontecem as oportunidades de aprendizado. Para
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tal, a autora revela que o “profissional que vivenciou uma gama de experiências concretas,
pode ter mais facilidade para atuar em novas situações clínicas, além disso, pode ser uma
referência para os enfermeiros que estão iniciando na prática clínica de enfermagem” (p.81).
Nessa reflexão, o tempo para esse depoente foi colocado como um fator favorável para
sua adaptação ao trabalho na TI, paralelamente em que ao adquirir domínio nas funções
específicas da especialidade vivenciada, foi um indicador de mudança do campo de trabalho:

Eu acho que entrei aqui no CTI no meio de carreira. Num período mais do meio para
o fim. E aí a gente aprende a ser mais seguro, mais calmo, mais tranqüilo. E a dar
passos mais acertados. Diminui o nível de ansiedade na manipulação da
aparelhagem, diante de situações críticas o que gerava muita adrenalina no início da
carreira, hoje já não gera mais porque você já se habituou. Então você faz com mais
calma e sabe que vai acontecer o que tem que ser feito. Sem o desespero inicial da
carreira. Eu acho que isso melhorou muito. Mas também isso pode ser um indicador
de que está na hora de trocar de setor. Eu acho que o profissional do CTI não deve
começar e morrer no CTI. A gente perde o gás. A coisa fica mecânica. (ENF11)

Continuando com o ponto de vista de Aude (ibid), a autora diz que a rotatividade do
enfermeiro pode interferir na qualidade da assistência prestada, uma vez que nem sempre o
enfermeiro assistencial é substituído por um profissional com o mesmo nível de competência
clínica. No entanto, essa mesma autora conclama que mesmo os enfermeiros que tenham um
tempo maior de trabalho no mesmo setor, nem sempre apresentam um leque de competências
clínicas, dessa maneira a autora dissocia o significado da relação do tempo na profissão no
mesmo setor à aquisição de competência, apesar da mesma relatar que esse tempo é um fator
à favor dessa construção.
Nessa preocupação, Buffum e Bradon (2009) referem que deve-se pensar nas novas
gerações de enfermeiros, e tratar a rotatividade dentro da possibilidade do ingresso de novos
enfermeiros, porém com a preocupação de que haja enfaticamente um treinamento, um
programa de tutoria, para que à medida do tempo, essas novas gerações supram a lacuna do
talento deixada em meio às aposentadorias. Outrossim, essas estudiosas defendem o
acompanhamento de um mentor, um enfermeiro especializado que tem o papel de ajudar na
construção, no compartilhamento de conhecimentos ao novato, bem como, através de sua
experiência cumulada, pode oferecer apoio ao novato, como também o apoio no que tange a
socialização do mesmo.
À luz dessa rotatividade, vem à tona a questão do perfil e das especialidades dos
enfermeiros, como pressuposto para sua alocação e adequação ao novo serviço. Nos descritos
de Krapohl et al. (2010) a especialização pode estar relacionada a percepção de crescimento
pessoal do enfermeiro, maior competência e confiança, conhecimento avançado e auto-estima,
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porém os autores confirmam que poucas pesquisas aliam a especialização aos resultados dos
pacientes, porém nos resultados dos estudos dos referidos autores, nessa associação
enfermeiros especialistas e resultados adversos ao paciente, são intangíveis; porém foi
constatado que há repercussão no empoderamento dos enfermeiros.
No entanto, Labeau; Chiche e Blot (2012) conferem que há necessidade da
profundidade do conhecimento especializado pelos enfermeiros na TI e isso quando não
considerado, pode levar a uma angústia profissional, o que foi claramente notado nos
depoimentos a seguir:

Não houve respeito nem pela nossa classificação, nem a nossa especialização, eu
vim para a terapia intensiva porque troquei com uma enfermeira que caiu para a
terapia intensiva, mas tinha pavor. Ela queria clínica médica. (ENF17)
Eu acredito que como a enfermeira que transferiu comigo, que chorou, saiu arrasada,
destruída. Ela não era enfermeira de terapia intensiva, ela não tinha perfil. Ela veio
para o CTI e eu fui para a enfermaria. (ENF18)

Do contrário:

[...] ele me perguntou qual era minha experiência, a minha experiência sempre foi
dentro da terapia intensiva desde acadêmica, sempre gostei muito. Fui acadêmica
bolsista em terapia intensiva, fui logo chamada para trabalhar em CTI, sempre a
minha vida inteira foi trabalhar em CTI. (ENF7)

Há de se considerar e valorizar o conhecimento prévio do recém-admitido, o
potencial individual vivenciado para somar ao coletivo, sendo essa uma oportunidade do uso
de habilidades individuais oriundas do saber prévio (BUCCHI et al., 2011). E isso desponta
para a questão da formação do enfermeiro generalista.

O grande problema, que não é só aqui. É que o servidor público, quando ele entra,
por ele ser de enfermagem generalista, a gente não tem essa característica de
especialidade, e eu através do meu perfil, eu que quis vir para cá, só que quando eu
cheguei aqui, ninguém me treinou, ninguém me mostrou. Então eu me inseri numa
equipe de técnico de enfermagem que já tinha muita experiência aqui[...]. Você ser
alocado em qualquer lugar, sem o perfil. E aí você fica desmotivado, você não
produz, você acaba desgostando da enfermagem quando na verdade não é a
enfermagem, é o setor. (ENF18)

Isto posto, Barbosa (2011) menciona que os currículos de graduação em enfermagem
tem

características

generalistas,

ocasionando

responsabilidades

do

conhecimento

especializado a cargo dos cursos de pós-graduação, os quais buscam aprofundar os
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conhecimentos anteriormente aprendidos. O fato é que na prática, percebe-se duas realidades;
instituições que necessitam de um trabalho especializados e na falta dele, contrata ou recruta
através de concursos e prepara profissionais recém-graduados ou sem especialização para
atender a demanda. Outro fato é que na falta de campo de emprego muitos profissionais
recorrem a especializações na busca de melhorar seu currículo e serem resgatados pela
demanda de trabalho.
Não obstante, esses fatos implicam em reavaliar a formação na graduação, que
muitas vezes refletem em profissionais sem conhecimentos básicos para o exercício
profissional. Dessa forma, quando os mesmos chegam para atuar na enfermagem, sofrem
diversos impactos, entre eles, o impacto de não ser mais graduando e sim ter responsabilidade
do exercício profissional e o impacto do enfrentamento do novo o qual é revelado no seu
campo de atuação que pode ou não ser numa área especializada.
Nessa sequência, o enfermeiro novato espera ao ingressar no CTI um treinamento
admissional. Vale aqui relembrar que não houve uma pergunta específica abordando o
treinamento admissional, porém esse foi enfático para muitos enfermeiros, pois nas
concepções desses, essa fase não existiu ou foi ineficaz, o que foi denominado como
“invisibilidade do treinamento admissional” e atribuído ao termo da invisibilidade; às falas
em que os enfermeiros trazem que buscaram aprendizado de diversas formas, ou seja, ainda
que o treinamento admissional específico para TI não tenha ocorrido; ou não tenha sido
formalizado; os mesmos buscaram estratégias para essa capacitação, pois viam-se na
necessidade de aprender para agir, ou melhor, o agir para aprender, conforme descrito na
reflexão-na-ação, a qual só acontece no ato.
Vê-se então nos depoimentos:
Treinamento, treinamento, não! O que a gente faz é você fica acompanhando um
colega que entra para algum plantão... A gente tem um treinamento assim, já na
equipe. (ENF2)
A minha maior dificuldade foi essa, porque eu não tive um período de treinamento,
não tive uma formação voltada para essa prática e eu chego em um cenário
completamente diferente do que eu estava adaptada. E aí eu me insiro em um
cenário de um paciente altamente complexo. Que você tem que ter um olhar
totalmente diferenciado e específico e aí meu processo de capacitação se deu nesse
contexto. (ENF3)
Na primeira semana houve uma recepção que revia algumas técnicas, tipo, fixação
de tubo, aspiração. Algumas técnicas que foram revistas, passar sonda vesical. Isso
foi uma semana de treinamento. [...] E depois já entrei à noite e aí não teve
treinamento aqui no setor, pois na época a chefia não estava presente. Ela foi até
contra depois, mas perguntaram qual era a preferência de horário. Para mim era
melhor à noite e me colocaram à noite [...] (ENF12)
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Sobre isto, Bucchi et al. (2011) trata que a atuação do profissional sem treinamento
afeta nos resultados esperados e que muitas vezes as instituições colocam em risco a sua
imagem a sua imagem social ao postergarem o treinamento admissional pela urgência da
produção do trabalho e isto implica nas questões de segurança do paciente, profissional e
instituição. Do contrário, Silva et al. (2015) e Baumann et al. (2012) afirmam que enfermeiros
qualificados geram um serviço de qualidade, e isso reporta nos menores índices de morbidade
e mortalidade dos pacientes.
A despeito disso, sabe-se que o enfermeiro que ingressa numa TI desenvolve
ansiedades relacionadas ao seu desempenho, e essa pode estar relacionada a demanda de
cuidado do paciente; a insuficiência de conhecimentos, a comunicação com pacientes
inconscientes, a carga de trabalho, a incerteza de papel, a sensação de essa inseguro, ao risco
de errar (MULDOWNEY; MCKEE, 2011). Na continuidade desse pensamento, esses autores
afirmam que os novatos precisam estar preparados com conhecimento necessário e com
habilidades que consequentemente diminuem esse stress, do contrário, a qualidade do cuidado
é afetada, pois esse profissional tende a evitar a aproximação com o paciente. No entanto, isso
pode ser sanado quando há o compromisso de aprendizagem, e a TI é um ambiente propício
para que haja essa construção, ainda que seja um ambiente de aprendizagem exigente pela
peculiaridade de sua especificidade.
No entanto, o fato do campo de trabalho ser um hospital de ensino e ser num CTI, as
expectativas admissionais desses enfermeiros eram maiores, pois percebiam que essa era uma
oportunidade de crescimento, de aprendizado. Dessa maneira, ter o “hospital universitário
como campo de crescimento profissional” foi um diferencial, sendo esse um aspecto
facilitador para o aprendizado do enfermeiro e isto sobressaiu nos depoimentos:

Aí algumas pessoas perguntam Porque fica em um lugar que não paga tão bem? Para
mim, é ótimo. Como se fosse o meu primeiro emprego, aprendendo muita coisa,
com os colegas. Eu aprendo assim, na passagem do plantão, eu aprendo muitas
coisas. Às vezes alguns termos que a gente esquece de usar por relaxamento mesmo,
por ninguém exigir, a gente vai deixando de lado. (ENF4)
[...] na parte profissional, eu cresci muito, vários tipos de doenças que você só vê no
livro, você vê no CTI. (ENF10)
É um hospital que você vira e mexe, pega uma doença diferente, pega uma síndrome
diferente que te obriga a estudar. Então, todos os dias você tem alguma coisa nova
que te motiva a buscar e a fazer diferente. (ENF14)
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Tais depoimentos se aproximam dos objetivos do Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro
de 2010, que institui o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários
Federais – REHUF – do Ministério da Educação; dispõe sobre o financiamento compartilhado
dos hospitais universitário federais entre as áreas da educação e da saúde e disciplina o regime
da pactuação global com esses hospitais; no Artigo 2º, § 1º trata que no campo do ensino,
pesquisa e extensão, os hospitais universitários desempenham as funções de local de ensinoaprendizagem e treinamento em serviço, formação de pessoas, inovação tecnológica e
desenvolvimento de novas abordagens que aproximem as áreas acadêmicas e de serviço no
campo da saúde, já no § 2º No campo da assistência à saúde, os hospitais universitários
desempenham as funções de centros de referência da média e alta complexidade, para a rede
pública de serviços de saúde (BRASIL, 2010).
Nesse rumo, os enfermeiros na oportunidade de trabalhar num hospital universitário
e sendo num CTI, perceberam que havia um leque de oportunidades ainda maior, pela
peculiaridade da especialidade:

Eu achei melhor vir para o CTI, porque eu queria aprender as coisas, eu sabia que no
CTI tinha capacidade disso, [...] então eu não queria ir para o andar, eu sabia que eu
não queria ir para lá. (ENF1)
[...] então no primeiro momento, eu me assustei e achei uma boa ideia a do desafio,
De uma experiência nova, embora não tenha sido fácil no primeiro momento [...]. É
muito legal, sabe aquela coisa, era o que faltava, no campo da prática, eu embora
tenha atuado muitos anos na docência, eu não tinha aquela experiência, de alguma
forma é importante, hoje em dia, eu conduzo uma aula com muito mais segurança,
tranquilidade, porque hoje eu consigo agregar o conhecimento teórico e o
conhecimento da prática. (ENF3)

Sobre isto, Ferreira e Kurgant (2009) ao pesquisarem sobre a capacitação
profissional do enfermeiro em um hospital de ensino em São Paulo, na visão de gestores,
citam que é comum a admissão de enfermeiros recém-formados através do concurso público
no hospital universitário e a falta de conhecimentos básicos de enfermagem dificultam o
processo admissional. Nessa preocupação as estudiosas afirmam que há falta de uma política
de capacitação do enfermeiro formalizada e que o serviço de Educação Continuada no campo
de estudo das pesquisadoras, como em outros hospitais de ensino, ainda não é uma realidade,
dessa maneira essa capacitação tem acontecido mais precisamente pelo empenho pessoal dos
enfermeiros, bem como pelos esforços das chefias de enfermagem.
Nessa preocupação, na realidade sul brasileira, segundo Lazzari; Schmidt e Jung
(2012) foi constatado que na instituição campo do estudo, as capacitações acontecem
conforme a necessidade momentânea ou conforme erros constatados ou deficiências
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apontadas pela própria equipe, de forma não sistematizada. Para as autoras a Educação
Continuada vem como uma forma complementar na formação do profissional porém,
complementam que quando existe, não há uma política de educação com foco na
especialidade da TI. Sobre essa tenho a ressalva das seguintes depoentes:

[...] na verdade eu vi uma educação continuada distante dos setores, com condutas
muito retrógadas, ultrapassadas, completamente fora do contexto da terapia
moderna, completamente fora do contexto, porque as duas primeiras semanas que
você era treinado, a importância era papel, queria saber qual era o formulário para
aquilo, qual o formulário para isso, e formulários também completamente
desatualizados, [...] fora do contexto de terapia intensiva, não passa a realidade do
paciente, então muitos dados são perdidos, porque a gente não tem uma forma de
registro que seja útil, o tempo e a hora para evolução do doente, então realmente eu
fiquei assim muito desestimulada no início, não atendia as minhas necessidades
enquanto profissional. (ENF5)
Eu passei, uma semana só na educação permanente, mas foi o que não acrescentou
muito não, foi tudo muito vago, a gente andou pelo hospital, mas não achei que
valeu muita coisa não. (ENF8)
[...] nós não recebemos treinamento quando nós entramos aqui, não específico para a
terapia intensiva [...] nós ficamos quase um mês em treinamento, para algumas
coisas específicas do hospital, CCIH, algumas rotinas, mas que seriam comuns a
todos, independente do setor que fosse direcionado [...]. O dificultador foi
justamente essa questão de você não ter treinamento, aqui você já, por causa da
questão do déficit de pessoal, se vê obrigada a assumir o setor, mesmo você em
treinamento, quando na verdade você não está mais. Eles te contam como um
membro da equipe e não como uma pessoa que está treinando. (ENF14)

Frente aos depoimentos, vale um adendo sobre a necessidade de avaliação do
ambiente de aprendizado, visto que nas falas foi notório que houve certa frustração,
discrepância do contexto ou o que deveria ser a peculiaridade do hospital universitário à
realidade sobre práticas educativas e incentivo à pesquisa, ainda que tenha sido percebido que
existe uma investida da educação continuada na instituição, porém, longe de um
direcionamento para a especialidade da TI. Nesse sentido, alguns pesquisadores pensaram que
seria válido mensurar esse ambiente de aprendizado.
Outrossim, destaco algumas pesquisas que fizeram essa mensuração nesse tipo de
campo. Nos estudos de Muldowney e Mckee (2011) ao aplicar a Escala do ambiente de
aprendizagem de Dunn e Burnett (1995) os enfermeiros novatos de cinco hospitais de ensino
da Irlanda, avaliaram se a TI configura num ambiente de aprendizagem; e se o compromisso
para o ensino aos novatos e a hierarquia que está relacionada a esse aprendizado. Assim, as
autoras concluíram que a TI é ambiente que propicia o aprendizado, porém um dos escores
mais altos foi o das relações interpessoais levando a alta satisfação ou insegurança na
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aprendizagem, as experiências anteriores e o comprometimento pessoal influenciaram no
ambiente de aprendizagem.
Outro estudo realizado por Mira et al. (2011), também num hospital universitário e
num hospital filantrópico brasileiro, utilizaram do Modelo Integrado de Avaliação do Impacto
do Treinamento no Trabalho (IMPACT), que analisa a relação entre os níveis de avaliação de
reação, aprendizagem e impacto, sendo esse impacto a transferência da aprendizagem e da
influência do treinamento sobre o desempenho geral dos participantes, e após avaliação pré e
pós treinamento dentro de algumas temáticas, porém os pesquisadores revelaram falhas na
aplicação do instrumento, ainda que houvesse apontado para a eficácia dos treinamentos
realizados.
Já Martins e Zerbini (2014) pensaram na escala de Estratégias de Aprendizagem
defendida por Zerbini e Abbad (2008), assim mensurando o controle da emoção, busca de
ajuda interpessoal, repetição e organização, controle da motivação, elaboração, busca de ajuda
ao material didático e monitoramento da compreensão, porém nesse caso os participantes da
pesquisa foram acadêmicos na área das exatas. Também interessante, nos estudos de
Zamberlan e Ceretta (2015) realizado com gestores de instituições de ensino superior no sul
brasileiro, participaram de uma pesquisa onde foi utilizado uma adaptação de modelo de
mensuração da orientação para aprendizagem organizacional oriundo de Baker e Sinkula
(1999), que avalia a propensão da organização em aprender, para tal mensura o
comprometimento com aprendizagem, postura de mente aberta e visão compartilhada, assim,
nessa adaptação, os autores viram a necessidade de somar aos constructos da escala original o
valor da aprendizagem e ausência de ambiente crítico, permitindo o monitoramento do
aprendizado num ambiente de ensino superior.
De posse da realidade constatada no campo de estudo, vê-se que a avaliação do
ambiente de aprendizagem seria pertinente, visto que constatou-se que há uma insatisfação do
corpo de enfermeiros e os mesmos urgem nos seus depoimentos que demandam de
conhecimentos, desejam aprimorar o seu potencial e se vêem subutilizadas. Nesse sentido,
concordo com Zamberlan e Cereta (2015) quando evidenciam que essas escalas são úteis para
identificar os entraves ao aprendizado, propiciam a busca da correção de desvios que podem
atrapalhar ou impedir o processo de inovação e desenvolvimento num determinado contexto.
Nesse raciocínio, das falas emergiu a subcategoria “hospital universitário entraves
ao profissional” essa sobreveio devido nos depoimentos dos enfermeiros, surgirem falas que
implicavam na sua formação permanente enquanto enfermeiro, sendo isto um desapontamento
para os profissionais e um aspecto dificultador para o aprendizado. Nesse aspecto, Schön
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(2000) cita que o contexto institucional é criticamente importante para a criação e a condução
de um currículo de ensino prático.

[...] eu não estou duvidando da qualidade dos profissionais, pelo contrário, eu só
acho que os profissionais são subaproveitados e às vezes sobrecarregados, [...] muito
trabalho tem o enfermeiro, e não é só evoluir, é refletir sobre o que está sendo
empregado no doente, se aquilo é adequado, para poder chegar no médico e falar,
para poder intervir em tempo e a hora. (ENF5)
[...] Eu sempre trabalhei aqui e em paralelo no particular, aqui não me acrescentou
muita coisa não. Até porque eu senti muita deficiência aqui do apoio acadêmico,
tanto é que eu fiz o mestrado inteiro e não tive uma liberação. [...] Eu achei muita
deficiência aqui, por ser um hospital escola, o apoio acadêmico na minha época de
mestrado foi muito ruim. (ENF7)
[...] questão do aprendizado, da técnica, eu confesso que eu esperava mais, porque a
gente está em um hospital universitário, então a gente espera que aqui vai ter uma
referência do que deve ser, discussão de casos clínicos, que a gente cresça em
conhecimento na área, que possa desenvolver pesquisas aqui dentro e assim, eu
fiquei totalmente frustrada, porque o hospital universitário não oferece essas
condições de aprendizado. (ENF8)
Quando eu entrei, me deram uma opção, ou você tranca a residência, ou você larga a
sua matrícula. Então eu percebi que o hospital só tem o nome de hospital
universitário. A prioridade aqui não é estimular o funcionário a crescer dentro da
profissão, da instituição. Então eu não sabia que era um hospital de trabalho, como
outro qualquer, não um universitário. E a gente tem uma perda muito grande que é o
vínculo com a escola, não tem nada, nenhum incentivo. Então é muito complicado a
gente levar o nome da universidade à frente. [...] Isso é muito difícil, porque nós que
deveríamos formar profissionais, capacitá-los, como nos residentes, não consegue,
porque a gente tem que dar o nosso melhor enquanto produção. E a parte científica,
praticamente zero. Isso eu acho que é uma grande perda para o hospital
universitário. Porque a gente é subutilizado, quem tem mestrado, doutorado, e o
nosso conhecimento não é levado à frente, não há discussões, e a enfermagem se
limita apenas a fazer. Eu acho que isso prejudica muito a gente. Muito mesmo! A
gente poderia estar em outro patamar, discutindo coisas além do lençol. [...] Então
eu acho que o hospital universitário hoje perdeu o perfil de. Não tem mais essa
capacidade de formar e nem de estimular os profissionais da enfermagem a serem os
melhores. Não tem. Porque tudo você é punido, tudo você é taxado, tudo te tiram de
plantão, trocam de plantão, coloca em outro lugar, então é muito punitivo. O
hospital é muito punitivo. (ENF18)

Sobre isto Schön (2000) complementa que na mesma instituição pode haver um
relacionamento de dois níveis, com os mundos da prática e outro com o da universidade como
um todo. Nesse sentido, esse mundo da prática aqui abordado pelo teórico está dissociado do
mundo prático reflexivo e sim no preparo para a vida nas profissões. Dessa maneira, é
colocado que esses dois níveis tendem a estar isolados e em uma guerra um com o outro e na
preocupação do estudioso e com a formação profissional “procedimentalizada” (p.225), onde
a racionalidade técnica desloca integralmente o talento artístico. Do contrário a escola
profissional detém do ensino; ou aqui colocado da aprendizagem prático reflexivo, quanto lhe
abre espaço e isto implica em abrir mão do tempo, pois o aprendizado prático reflexivo requer
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tempo, isto por que o profissional não assiste, mas vive esse aprendizado. Na euforia do autor,
ele traz a seguinte reflexão:
Nada é tão indicador da aquisição de talento artístico por um estudante do que sua
descoberta do tempo que ele requer – tempo para viver os choques iniciais de
confusão e mistério, desaprender expectativas iniciais e começar a maestria de uma
prática do ensino prático tempo para viver os ciclos de aprendizagem envolvidos em
qualquer tarefa com caráter de design e tempo para movimentar-se repetidamente
entre a reflexão-na-ação e a reflexão sobre a ação
(SCHÖN, 2000, p. 227)

De posse que para a composição do talento artístico, o enfermeiro ao ingressar na TI
precisa desenvolver-se para seu engajamento no trabalho. Trata-se então de uma necessidade
iminente de “estratégias de aprendizado para o enfrentamento das zonas indeterminadas
da profissão”, sendo essa uma maneira do enfermeiro obter ferramentas para o cotidiano e
aquilo que é fora dele na TI. As zonas indeterminadas no discurso de Schön (2000) estão
relacionadas às situações imprevisíveis, porém são bem conduzidas quando o profissional tem
o conhecimento-na-ação, ou seja, consegue ir além da racionalidade técnica.
Fazendo uma analogia com Benner (2001) ela traz os modelos formais, àqueles que
servem como guia para as condutas, um ponto de partida para enfrentar situações difíceis. As
quais a depoente expressou muito bem:

Então assim, esse enfrentamento, esse impacto, dá um jeito para você aprender a
sobreviver. (ENF3)

Nesse raciocínio os enfermeiros trouxeram o “observar” como um estratégia de
aprendizado, Benner (2001) enfatiza que os exemplos refletem no conhecimento, o que nos
pensamentos de Schön (2000) demostra que é possível traçar o que irá observar e traçar as
linhas nas quais o observador tentará efetivar mudanças. Assim, é revelado nas seguintes
falas:

Fiquei 2 semanas só observando, aí eu fazia um curativo, conferia a medicação,
algumas rotinas aqui que são nossas do setor eu fui pegando aos poucos. Aí, tinha
um dia que eu fazia a escala, mas assim, foi só mesmo mostrando as atividades do
enfermeiro na TI, só por 2 semanas. (ENF1)
Eu venho aprendendo dessa forma. Observando muito e buscando em algumas áreas
que eu sinto que eu tenho deficiência. (ENF4)

Já outros enfermeiros, expressaram que paralela a essa observação, foi importante
escolher a quem observar, pois alguns poderiam ou não ser referência para o seu aprendizado:
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[...] a (nome suprimido) do jeito dela, porque ela tem um jeito (pausa) da
organização dela, facilita o trabalho, algumas coisas eu aprendi com ela, observando
como cada uma agia você vai se impregnando do outro. Vou pegar essa estratégica
aqui para mim, aí vai para o outro plantão a noite, eu vou pegar isso aqui para mim
(pausa) eu lembro que tinha a mania de conferir o gaveteiro quando ela estava
assumindo o plantão, que aí por várias vezes eu já me peguei conferindo o gaveteiro
passando o plantão, então aprendi que, não é desrespeito que colega que está
passando, mas é uma forma de você agilizar o seu serviço e você não sabe o que vai
te esperar à noite, às vezes você está sozinho, isto é uma boa estratégia, então é
tentar apreender um pouquinho de cada um para melhorar a sua prática, eu acho que
isso foi legal, é (pausa) me deu alguma agilidade e algum conforto...(ENF5)
Eu observava, porque eu já sabia. Com a minha experiência eu já sabia o que era
certo, o que não era e buscava sempre aquela pessoa fazendo nos padrões. (ENF13)

Nessas palavras, é possível enxergar o que Schön (2000, p.16) refere que “quando
um profissional define um problema, ele escolhe e nomeia os aspectos que irá observar”, e
nisto permeia a observação da performance do outro, entender a interseção entre a
racionalidade técnica e o conhecimento-na-ação, utilizando a observação. Mas sobre isso,
preferi discutir na categoria posterior “Entendendo a performance do outro”, visto que a
relação instrutor-aprendiz é pesadamente abordada pelo referencial teórico Schön (2000),
como também foi fortemente elencada pelos enfermeiros participantes da pesquisa.
Outra maneira que os enfermeiros buscaram como estratégia de aprendizado foi nos
estudos e investimento na formação de pós-graduação, ainda que anteriormente no perfil dos
enfermeiros tenha a constatação de um incremento de formação baixo, com quatro desses
enfermeiros sem pós-graduação lato sensu e dezessete sem stricto sensu, levando em conta
que um desses enfermeiros sem lato sensu possui mestrado. Dessa maneira os enfermeiros
abordaram como aspecto favorável ao aprendizado a motivação pessoal e a necessidade da
busca por estudos para poder atender a demanda do seu trabalho no CTI. Isto confere o que
Benner (2001, p.282) afirma ao declarar que “as recém-licenciadas querem melhorar a
qualidade dos cuidados que empregam aos doentes”. Nesse assunto, cito alguns depoimentos:

Muita coisa você tem que ler. Você pega o embasamento teórico para trazer para a
sua prática. Então, é entender porque aquilo está sendo feito e aí você vai adquirindo
segurança, [...] Busca de leitura e muita calma.[...] O que me ajudou bastante foi a
parte das reciclagens, dos cursos, a parte superior, a chefia superior sempre
chamando para poder assistir palestras, cursos. (ENF13)
Então eu acho que é nesse sentido de você ter coisas diferentes e você se motivar
para buscar, porque [...] aqui o hospital não te dá muita sustentação para isso, apesar
de ser um hospital universitário, não tem um incentivo para isso. Você é que precisa
se motivar para buscar essas coisas novas. Mesmo no meio do caos que a gente
vivência, eu sempre faço isso, anoto e em casa vou pesquisar alguma coisa que
durante o plantão eu não consegui, então é muito nesse sentido. (ENF14)
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Eu fiz a pós graduação em alta complexidade, porque eu vi a necessidade de me
aprimorar. Porque eu sentia muita falta do conhecimento teórico. Aqui eu entrei
direto para a prática, [...], e me identifiquei com terapia intensiva, só que quando eu
vim trabalhar, quando começou a entrar as tecnologias, eu comecei a perceber que
eu tinha uma deficiência em fisiopatológico de algumas certas doenças. E ai eu fiz a
pós-graduação, que na época era muito boa, foi muito enriquecedor. Aprendi muito,
principalmente em ventilação mecânica, que deu pé para o meu mestrado! (ENF18)

No entanto, é preciso saber que o título de formação gera contribuições para o
profissional, para o paciente e para a instituição, porém esse não é condição sine qua non para
um trabalho, um cuidado de excelência, pois o aprendizado e a prática crítica reflexiva,
contam muito com a experiência e engamento do indivíduo. Em contrapartida, Benner (2001)
revela que a prática é mais do que uma coleção de técnicas, no entanto o seu domínio, não
necessariamente qualifica o profissional como perito ou especialista e algumas não chegarão a
esse nível, visto que para a autora, as peritas são reconhecidas pela sua capacidade de dar
opiniões clínicas e geram situação complexas de uma maneira notável e suas competências
não podem ser reconhecidas pelos critérios habituais de avaliação.
Nesse sentido Schön (2000) trata que a legitimidade do profissional não depende de
suas relações acadêmicas ou de sua proficiência, mas sim do talento artístico de sua prática.
Nessa acepção trago o depoimento:
Não tem como você (pausa) por mais que você faça cursos, tenha mestrado, exterior,
trezentos milhões de coisas se você não se envolve com o outro, com o problema do
outro, você não vai usar o conhecimento que algum dia você veio a requerer, é mais
uma coisa, não faz sentido. Então, eu acredito que se as pessoas fossem estimuladas
a terem plano de carreira, seria excelente. Teriam plano de carreira, que bom!
Poucos são os lugares que tem plano de carreira! Mas do que adianta plano de
carreira se a gente trabalha aqui em situações ruins, então as pessoas não querem se
envolver. Então eu acho que tem vários aspectos que se a gente parar (pausa) para
levantar que (pausa) são condições (pausa) que dificultam o envolvimento do outro
com a prática mesmo, [...]. Eu acho que quando a pessoa se envolve ela torna a
prática dela mais, tem amor na prática. Você coloca amor na prática. O que vai
trazer conforto, o outro está com dor, o que posso fazer para que ele não tenha dor?
Enfim, acho que isso faz toda diferença, [...] e torna seu trabalho diferente. (ENF5)

Diante desse discurso, vejo o mover da formação permanente, pois ela inclui uma
formação institucional e mais que isso, inclui envolvimento; que gera incomodações pessoais,
questionamentos diários sobre quem eu sou como profissional, para onde vou, quem e o quê
está relacionado no contexto dessa formação e quais as consequências dos meus atos e
decisões? Nesse sentido, Porto e Lima (2016) tratam de uma formação não voltada apenas
para a certificação, para o alcance de metas que traduza numa educação de qualidade; numa
formação integral, voltada para a realidade, não apenas voltada para a prática do profissional,
mas voltada para a reflexão crítica de construção e reconstrução da prática, evidenciando sua
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característica de inconclusão, um processo permanente que deve abster-se de relações
verticalizadas e fechadas ao diálogo e sim tem como ferramenta a coletividade e o diálogo,
sendo a formação permanente indissociável da teoria e da prática.
Nessa relação, a prática é colocada como uma estratégia para o aprendizado, no qual
está presente nos depoimentos:

eu já tinha até feito uma pós em TI mas é diferente quando você faz uma pós sem
trabalhar, na época que eu fiz a pós eu não trabalhava em terapia, o swanganz nunca
tinha visto. Quando você faz um treinamento vivendo aquilo na sua realidade você
consegue adquirir um conhecimento muito melhor. (ENF1)
eu aprendi com a prática cotidiana. Conforme as demandas de trabalho e assistência
iam acontecendo e aí eu fui aprendendo de alguma forma aquilo ali [...] Por
exemplo, a coisa do exame físico específico, aí esse manejo eu fui aprendendo
sozinha. (ENF3)
Fui pegar as coisas aqui mesmo dentro do setor. (ENF8)

Nesse sentido Schön (2000, p. 40) declara que “a condição de aprendiz oferece a
exposição direta às condições reais de prática e aos padrões de trabalho”, nisto o teórico
complementa que a maioria dos escritórios, fábricas, firmas e clínicas não estão preparadas
para educar iniciantes. Agravado a isto estão as pressões para o desempenho do iniciante; a
escassez de tempo relacionada ao contexto dessa admissão e desenvolvimento profissional, os
erros nos quais o profissional está sujeito, dentre outros. Paralelamente, há os profissionais
experientes, os gestores, que esperam dos novatos que ingressem já habilitados para a prática.
No entanto, muitos novatos chegam no campo de trabalho na condição de aprendiz, ainda
precisando de subsídios inclusive para sua formação básica.
Diante disto, vale a discussão da próxima categoria, tendo na relação profissional
experiente e novato uma forma da construção do conhecimento-na-ação.

5.2.2. ENTENDENDO A PERFORMANCE DO OUTRO
Nessa categoria vou discorrer sobre “o acolhimento do novato”; “o aprender com o
enfermeiro”; “o aprender com o técnico de enfermagem e com outros profissionais”; e “sentirse sozinho”.
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O acolhimento
do novato

sentir-se sozinho

Entendendo
a
performance
do outro

O aprender com
o enfermeiro

O aprender com
o técnico de
enfermagem e
com outros
profissionais

Figura 3 – Categoria “Entendendo a performance do outro”
Fonte: Roteiro das entrevistas; elaboração própria

Para discorrer sobre essa categoria, cabe uma apreciação conceitual baseado no
referencial teórico, o qual em seus descritos traz termos comuns dentro da realidade da
arquitetura, também utilizados dentro da visão da educação (TABAK, 2010; SCHÖN, 2000).
Trata-se do termo design e performance, que segundo Tabak (2010) ao tratar do design, há
poucas publicações relacionando o design às idéias de Schön (2000).
Seguindo nas definições, design para o teórico, constitui, numa concepção ampla, um
processo fundamental de exercício do talento artístico em todas as profissões, é um tipo de
construção, trata-se de converter situações indeterminadas em determinadas, nele conta-se
com a coerência do indivíduo, sendo “[...] uma teia de ações projetadas e consequências e
implicações descobertas, às vezes levando à reconstrução da coerência inicial – uma
conversação reflexiva com os materiais de uma situação” (p. 44).
Nesta interpretação, entendo que design é o desenho que é realizado pelo profissional
traçando possibilidades para resolver as zonas indeterminadas da profissão e isso, acontece no
ato, perfazendo a reflexão-na-ação. Cabe aqui pegar emprestado o exemplo reportado por
Tabak (2000) ao estudar os diálogos possíveis entre design e educação, onde trouxe de uma
forma simples o processo do pensamento total do design:
Se nos fosse dado um problema para resolver, como, por exemplo, transformar um
pedaço de bambu em um círculo, nosso primeiro instinto poderia ser tentar dobrá-lo
manualmente para que ele se modelasse no formato circular, porque esse é modo
como normalmente transformamos objetos retos em circulares. Porém, se o bambu
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fosse muito rígido para ser modelado, esse problema poderia ser paradoxal, uma vez
que rigidez e circularidade não se combinam no referencial da maioria das pessoas.
Podemos lidar com essa situação de duas maneiras: a primeira envolveria um
sentimento de decepção com esse aspecto paradoxal do problema e uma afirmação:
é impossível transformar um pedaço tão rígido de bambu em um círculo. A segunda
maneira envolveria um sentimento de surpresa com o paradoxo e uma pergunta: “se
é impossível transformar um pedaço tão rígido de bambu em um círculo do modo
como eu imaginei, então, de que outras formas podem usar um material rígido na
construção de estruturas circulares?” Podemos tomar a impossibilidade que
encontramos apenas como uma primeira interação de um diálogo. Como se
tivéssemos feito um pergunta ao material e eles nos tivessem respondido “não”. A
partir daí, o diálogo deve continuar, com outras perguntas, até se chegar a alguma
solução que consiga abarcar os paradoxos da melhor maneira possível. Podemos
fazer um paralelo entre essa situação e a Educação se pensarmos no bambu como
um aluno e na circularidade como um conteúdo, como no caso da gramática, por
exemplo. Ao ensinar gramática recorremos ao modo como normalmente a
ensinamos, da mesma maneira como normalmente transformamos materiais
retilíneos em circulares. Mas o que acontece se o aluno não responder a esse
método? Podemos responder com uma afirmação: o aluno não consegue aprender
gramática, ou com uma pergunta: se o aluno não consegue aprender gramática do
jeito como eu normalmente ensino, de que outros jeitos ele poderia aprender?[...] No
caso do bambu ou do Design, o processo segue por uma série de perguntas e
conexões. Poderíamos lembrar de uma aula distante de geometria ou de um
programa exibido em um canal de televisão no qual vimos como um círculo pode ser
formado por linhas retas (Figura 1) e nos perguntaríamos se seria possível fazer algo
relacionado a essa teoria para resolver nosso problema paradoxal. Em seguida,
faríamos experimentos para testar a nossa hipótese (Figura 2), o que normalmente é
a etapa mais demorada e a que mais precisa de diálogo. Mesmo tendo
preliminarmente resolvido o problema, a experimentação geralmente nos aponta
outros caminhos para lidar com ele. Poderíamos testar amarrações em outras
direções e de repente perceber que seria possível construir cúpulas e outras formas
arredondadas mais complexas (Figura 3) através do mesmo princípio de amarrações
que havíamos testado anteriormente.
(TABAK, 2010)

Na sequência da citação acima, trago a figura à seguir no intuito de completar a
demonstração do raciocínio:
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Figura 4 - O processo do pensamento total do design. Fonte: TABAK, 2010 (Título: Elaboração própria)

O interessante é que nesse diálogo, onde o design perfaz uma área no conhecimento,
surgem desenhos de possibilidades e nessa construção novos conceitos tácitos vão se
formulando, potencializando o conhecimento-na-ação do profissional. Para Tabak (2010) é
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uma oportunidade para o estímulo da crítica, da investigação, da curiosidade, externalização
de ideias, capacidade de aceitar críticas, junção da teoria e prática, interdisciplinaridade, a
redefinição de conceitos e problemas, a capacidade de se arriscar, errar e tentar novamente.
Complementa a autora que problemas paradoxais, mal definidos e mal estruturados são do
domínio do design e são diariamente enfrentados no cotidiano, do contrário dos bem definidos
e controlados.
Nesse seguimento, Schön (2000) também traz à tona a performance profissional.
Gostaria de submergir nesse conceito, da mesma maneira que o teórico começou essa
abordagem ao dizer que não se deve dizer que os profissionais que mostram destaque na
profissão têm mais conhecimento do que outros, mas sim que têm mais “perspicácia”,
“talento”, “intuição” ou “talento artístico”. Trata-se de uma visão diferenciada , uma relação
entre a competência profissional e o conhecimento profissional
O talento artístico sobre a concepção do referencial teórico em voga refere-se a:

[...] é um exercício de inteligência, uma forma de saber, embora possa ser diferente
em aspectos cruciais de nosso modelo-padrão de conhecimento profissional. Ele não
é inerentemente misterioso, é rigoroso em seus próprios termos, e podemos aprender
muito sobre ele – dentro de que limites devemos tratá-lo como uma questão aberta –
através do estudo cuidadoso das performances mais competentes.
(SCHÖN; 2000, p.22)

Na concepção do teórico o artista é o profissional especialmente apto a lidar com
situações de incerteza, singularidade e conflito, justificam assim o uso comum do termo “arte”
de ensinar, de administrar, entre outros. Assim afirma que o aprendizado ocorre através do
fazer ou da performance, na qual se busca tornar-se especialista, e são ajudados nisso por
outros profissionais. Enfatiza então que não se pode ensinar o que precisa saber, o que se pode
é instruir para enxergar por si próprio e à sua medida, fazendo relações entre meios e métodos
empregados e resultados alcançados, pois ninguém enxerga pelo indivíduo, não adianta
apenas falar com ele, ainda que o falar possa guiar o seu olhar e ajudá-lo a ver o que ele
precisa ver.
Nesse sentido, o aprender por meio do fazer, deve ser estimulado, e considerado num
ambiente de risco relativamente baixo, onde há o acesso de instrutores. Assim é reportado que
há um mistério, o mistério do talento, a magia das grandes performances, que cai por graça
divina, ora em um, ora em outro, uma performance em que aos que não foram agraciados,
poderão adquirir através da prática reflexiva.
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Dentro dessa apreciação, trago as falas de alguns enfermeiros ao denotar a questão
do perfil e o dom de ser enfermeiros:

Agora a nossa profissão especificamente, o enfermeiro, não sei se pela divisão de
classe, pela necessidade da liderança, você tem a necessidade da liderança e às vezes
não é nata da pessoa, então, e eu acho que muita dificuldade provém disso, dessa
relação dificultosa, porque cada um é cada um, e eu sempre respeitei muito o outro e
eu tenho essa forma de trabalhar.[...] Eu não senti tanta dificuldade, porque eu tinha
o amor pela terapia intensiva. Então eu já tenho o perfil... então fica tudo mais fácil,
quando você já tem o perfil, a especialidade, ou você se identifica com o setor, então
você produz melhor, você procura ser pró ativa, você vai estudar[...]Então, não sou
melhor, acho que ainda tenho que adquirir muito, eu acho que isso é um processo
eterno, a gente está sempre na busca de melhorar, eu acho que adquirir com o tempo,
com amadurecimento pessoal, [...] com conhecimento técnico. Uma busca interna,
acho que se eu não tivesse ido nessa busca, talvez eu nunca pudesse ter a segurança
pra segurar uma equipe, segurar um plantão. (ENF1)
Tem gente que não tem dom para trabalhar em CTI, tem gente que tem. Tem gente
que tem o dom de cuidar, eu acho que tem gente que tem o dom de pesquisar,
ensinar. (ENF10)
Eu não senti tanta dificuldade, porque eu tinha o amor pela terapia intensiva. Então
eu já tenho o perfil [...] então fica tudo mais fácil, quando você já tem o perfil, a
especialidade, ou você se identifica com o setor, então você produz melhor, você
procura ser pró ativa, você vai estudar. (ENF18)

Campo; David e Souza (2014) discordam com as colocações acima e dizem que há
um pensamento equivocado de que a profissão da enfermagem seja um dom, e traz essa
associação à lógica capitalista da enfermagem brasileira, pois ainda é associada à
religiosidade, caridade, à qualidade de que um bom profissional é obediente, respeita à
hierarquia, tem humildade e tem espírito para servir e, por essas coisas dentre outras, o
profissional da enfermagem vivencia dificuldades de ordem profissional, política, autonomia
e de baixa remuneração.
No entanto, nas pesquisas de Benner (2001) dentro das competências relacionadas ao
enfermeiro, emergiu o domínio “o papel de ajuda” assim, é notório, que ainda que o paciente
veja na posição do enfermeiro “o papel de ajuda”, esse domínio está atrelado a diversos
conhecimentos construídos durante sua experiência prática, bem como a fatores que
transcende a esses conhecimentos, como a própria autora comenta “a presença; estar como
doente”, o proporcionar apoio, “estabelecer e manter um ambiente terapêutico” (p.77). Dessa
maneira, o enfermeiro pode exercer a peculiaridade holística do cuidado.
Nesse seguimento, os enfermeiros vem buscando sua autonomia, o domínio da
profissão, de construir uma performance e desenvolver o talento artístico profissional,
buscando no outro profissional a compreensão do seu trabalho, entendendo a performance do
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outro. Nisto, os enfermeiros abordaram a outros enfermeiros e outros profissionais nessa
construção, mas primeiramente, houve destaque sobre o “acolhimento do novato na TI”
onde nos depoimentos, essa colhida, influenciou no impacto dos primeiros momentos no
ambiente, contexto da pesquisa. A saber:

[...] generosidade de um colega foi extremamente importante, um colega com
experiência, então eu tenho muito a agradecer a ela porque só amenizava meu
sentimento de burrice e inutilidade. (ENF1)
[...] na época foi difícil foi (pausa) eu fui bem aceita com o grupo técnico, agora do
grupo dos enfermeiros, eu tive dificuldade, entendeu? Aí isso aí foi minha
dificuldade. Minha dificuldade foi impor, impor não no sentido pejorativo, de
imposição com o grupo de enfermeiros. Não desistindo. (ENF6)
[...] a minha acolhida aqui é na primeira semana eu não achei muito boa não, porque
tinha umas enfermeiras antigas aqui casca grossa, não tinham um pingo de educação
para passar a rotina para a gente. (ENF7)
O pessoal bastante rígido, mas eu fui pegando a rotina vendo o outro fazer e fazendo
junto.[...] Os enfermeiros antigos, quando nos viam ainda aprendendo, faziam caras
e bocas... Então foi meio traumático a recepção dos outros funcionários. O CTI em
si eu gostava mesmo. Achei o CTI legal, grande, bem estruturado, só a recepção que
foi ruim. Deu vontade de correr! Eu senti vontade de largar, abandonar, por que foi
muito traumático. (ENF16)
E ela que veio e me acolheu, eu tenho muita admiração por ela, ela nem sabe disso,
nem sei se ela sabe, porque ela falou assim, você está assustada? Todo mundo que
entrou aqui pensou a mesma coisa que você está pensando, eu não vou conseguir e
todos estão aqui. É só você querer. Eu tive bons companheiros (ENF10)
Facilitadores, com certeza a recepção das pessoas. Elas foram muito receptivas aqui,
e nós temos profissionais excelentes aqui. Temos muitos técnicos com qualificação,
pessoas muito boas. A paciência que eles tiveram de passar rotina, no meu segundo
plantão, quando eu fiquei sozinha, os técnicos me ajudaram muito nesse sentido.
Então eu acho que isso foi a questão principal do aspecto facilitador. (ENF14)
O que facilitou realmente foi o acolhimento. No caso de dúvidas, todos ajudavam,
aqui nós temos o hábito de colocar a lápis o horário e datas das infusões, de entrada
e colocar a vazão, e enfim... No começo eu não sabia então eles falavam: “Não, faz
assim...”. (ENF17)

Vale ressaltar que existe uma diferença na forma do acolhimento da época da
admissão de alguns enfermeiros, considerando o que Benner (2001, p. 67) afirma, “um
comportamento pode ter vários significados e não apenas um; compreendê-lo requer então
que se examine num contexto alargado”. Dessa forma, alguns enfermeiros associaram uma
recepção negativa por terem entrado num período em que a instituição estava substituindo
funcionários contratados por concursados, dessa maneira, havia uma clima desagradável, pois
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segundo os depoentes, alguns antigos achavam que a vinda dos concursados estava “pegando”
a vaga deles, por isso a hora de “passar” a rotina, havia uma postura austera de uns
contratados, somado ao fato de outros colegas concursados mais antigos, também serem
solidários aos que iriam sair, dessa forma, gerando uma clima não tão agradável no
acolhimento, porém isso foi restaurado com o tempo.
Nesse sentido, Carmo; Medeiros e Loebel (2015) afirmam sobre as relações sociais
entre os novatos e veteranos, assim defendem que “o sujeito contrói representações em
coerência com a sua visão de mundo e capacidades” (p. 351). Frente a isso, Schön (2000) fala
que o indivíduo quando é iniciado numa comunidade profissional precisa aprender suas
convenções, limites, linguagens, seus repertório, conhecimento sistemático para que o
processo de conhecer-na-ação aconteça. No entanto, quando o enfermeiro trata que houve
rigidez de veteranos, relembro a fala de Schön (ibid) sobre os críticos radicais, onde há uma
injustiça social, pela desvantagem do novato em relação ao veterano e complementa que o
indivíduo vivencia o dilema de ter que jogar-se na aprendizagem ao mesmo tempo em que
não sabe, de fato, o que se precisa aprender.
Nisso Schön (ibid) complementa que ao perceber a postura dos instrutores e
aprendizes nos seus estudos revela que essa pode fazer com que o instrutor retenha o saber e o
aprendiz se protege contra o aprendizado, apresentando uma postura defensiva. Para o autor, a
postura é um tipo de competência em torno não só das atitudes e sentimentos, mas, envolve
também, maneiras de perceber e compreender. Ela quando não adequada em relação à
interação, pode impedir o exercício e o desenvolvimento de competência para a reflexão-naação recíproca.
Diferentemente, os enfermeiros que viram o seu acolhimento na TI de uma forma
generosa, podendo contar com a instrução do colega, para que com o conhecimento-da-ação
do enfermeiro mais experiente, a reflexão-na-ação pudesse ser menos dolorosa. Nesse sentido,
os discursos dos enfermeiros foi bastante presente na forma de como eles aprenderam a
trabalhar no CTI, sendo a generosidade um fator facilitador para o aprendizado e a falta de
acolhimento para outros colegas como um fator dificultador no aprendizado.
Nesse sentido, Schön (ibid) preocupa-se com o diálogo entre o instrutor e estudante,
nisso lembra que no início os instrutores não podem tornar as coisas mais fáceis, até porque o
processo de design, a performance, não pode ser detalhada verbalmente pelas particularidades
intrínsecas do processo, mesmo que na tentativa de expressá-lo, segundo o autor, o novato
provavelmente consideraria o processo confuso e misterioso. Seria uma comunicação quase
impossível, porém sendo sanado pelo tempo (meses ou anos) onde o diálogo começa a ser
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familiarizado, sendo possível inclusive um completar a frase do outro, ou até deixando frases
inacabadas, na confiança de que o outro captou o significado essencial.
No entanto, esse nível comunicativo, nem sempre é atingido por todos e tem casos
que ele nunca será atingido. Trata-se de um tipo particular de diálogo onde nele compõe o
contexto em tentar fazer algo, fazer uso de ações e de palavras, e depende da reflexão-na-ação
de recíproca. Essa reciprocidade foi percebida no relato à seguir:

[...] eu acho que um ponto importante foi a generosidade de um colega, que apesar
dela não ficar lá comigo, absolutamente tudo que eu ia falar com ela, ela na hora se
prontificava pra me ajudar.[...] as coisas que precisava, receber um doente, montar
um box, tudo isso ela que me ajudou (ENF1)
[...] eu aprendi muito nesses outros plantões, porque aí eu tinha uma pessoa que
podia não só retirar as minhas dúvidas. Esclarecer as minhas dúvidas, que
aconteciam porque era um ambiente completamente novo para mim, mas eu
conseguia visualizar algumas formas de (pausa) conduzir a assistência. (ENF3)

Nisso vale discorrer do que o referencial teórico aqui estudado trata – o demonstrar e
imitar – assim fala-se que a ideia de imitar pode ser não tão bem aceita, mas isso é algo que
continuamente se faz, onde a imitação é um processo de construção seletiva e pode ser
interativa quando o instrutor pode regular o processo construtivo e esse processo é uma forma
de reflexão-na-ação – “uma investigação imediata na qual o imitador constrói e testa, em suas
próprias ações, as características essenciais da ação que observou” (SCHÖN, 2000). E essa
reflexão vai amadurecendo a reconstrução daquilo que a princípio foi imitado se tornando
fundamental para o processo de adquirir habilidades.
A relação enfermeiro e novato na TI foi, e é, fundamental para a construção desse
processo, nos depoimentos a percepção do novato na performance do outro, mostrava que
havia admiração e confiança no trabalho do colega, dessa maneira a aliança para o
aprendizado vinham acontecendo:

[...] estar no meio de pessoas mais qualificadas. Aqui, quase todo mundo tem várias
pós, especializações, mestrado, doutorado, são pessoas diferentes, são profissionais
mais gabaritados, assim que eu tenho aprendido muito com o profissionais! (ENF4)
[...] a gente chega nova e tem uma pessoa mais experiente, aí a gente se sente com
mais conforto por isso .(ENF2)
Já peguei paciente o enfermeiro que estava comigo, me dava um suporte, retirava
minhas dúvidas, mas eu cheguei assumindo já o paciente, já fazendo tudo. (ENF8)
Quando houve essa greve geral, eu fiquei sozinha, eu tinha muita amizade dos
enfermeiros, então eles gostavam de me explicar, de me passar, às vezes eu ficava
assumindo. Mas sempre eu no meu limite, não é como agora (ENF10)
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Fazendo. Chamava alguém e falava “Como é que faz isso?”. Aí a pessoa ia lá e me
ensinava. “E como é que faz uma prescrição de enfermagem?” Me mostrava, depois
já no “se virol” (ENF19)

À luz desses depoimentos o “aprender com”; o entender a performance do outro;
acontece à medida em que o dizer/ouvir e demonstrar /imitar se combinam. Nisto a relação do
entender a performance do outro se utiliza do perguntar, responder, aconselhar, demonstrar,
observar, imitar, criticar, onde todos estão conectados onde a intervenção ou resposta podem
desencadear ou construir outra. Nesse raciocínio, Schön (2000) traz a escada da reflexão,
sendo um movimento em que o indivíduo sobe a cada degrau que reflete sobre a atividade
que exerceu (reflexão sobre reflexão-na-ação). À princípio sob a imitação reflexiva sobre o
que viu no outro, no qual pode contar com a crítica do instrutor, à exemplo, o enfermeiro
mais experiente ao ver que um sistema de pressão arterial média (PAM) foi montado de forma
correta; ou na escada da reflexão o movimento é de descer quando ao imitar, o enfermeiro
experiente percebe que houve uma falha no processo da montagem do sistema da PAM e o
novato, precisa retroceder para novamente fazer a montagem.
Nesse processo, a reflexão-na-ação acontece de ambos os lados, por um lado ao
perceber se executou corretamente e o outro se instruiu com eficácia. À saber, demonstrado
na figura abaixo:

ENFERMEIRO
DEMONSTRA

CRITICA

ENFERMEIRO NOVATO
OBSERVA E OUVE

IMITA E/OU FAZ NOVAMENTE

Figura 5 – Demonstração da Escada da Reflexão
Fonte: Modificado de Schön (2000)

Interessante que a questão do “aprender com” também foi relevante para os estudos
de Gordon et al. (2012) e nos estudos de Rose (2011) dentro do aprendizado interprofissional.
Isto vai de encontro aos depoimentos colhidos nessa pesquisa, pois os enfermeiros também
demonstraram que os técnicos de enfermagem e ou outros profissionais da equipe
participaram da construção do aprendizado para sua prática crítico reflexiva. Haja visto, as
seguintes explanações:
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Essa generosidade de um colega foi importantíssima. Eu trabalhava com médico à
noite aqui que era muito tranquilo, então, vamos intervir numa parada, ensinava
passo a passo da parada, isso foi fantástico pra mim. Eu aprendi muito com alguns
profissionais médicos. Eu não tive muita colaboração de chefia nunca. Acho que
agora que a gente vive um momento muito mais tranquilo com relação a isso, mas
eu acho que em relação aos colegas e em geral, multidisciplinar, foi um ponto
importante de aprendizado. (ENF1)
Eu acho assim, a gente já trabalha com técnicos de enfermagem, que já são
enfermeiros na maioria.São técnicos mais experientes, então eu aprendi muito com
os técnicos, porque eu não cheguei a ficar nem um mês de dia, fui para a noite e eu
ficava praticamente sozinha. (ENF8)
O técnico bom ele ensina, ele sabe fazer direito. (ENF10)
Eu não tive em nenhum momento resistência por parte de ninguém na hora de tirar
uma dúvida, de me responder com rispidez, nada disso, muito receptivos, isso com
certeza, desde a chefia até passando pelo pessoal que não é da enfermagem, da
limpeza, todo mundo muito receptivo. Os meninos da recepção quando eu tinha, por
exemplo, ligar para um setor para saber alguma coisa específica, os meninos me
ajudaram muito (ENF14)
[...] aqui o que ajudou bastante foi a própria equipe de enfermagem, que é uma
equipe bem coesa, é uma equipe bem preparada, tem as falhas como qualquer uma,
mas é uma equipe que tem coesão nas ações, na forma como pensa, nessa questão de
ser uma equipe fechada, um setor fechado, então as pessoas se conhecem, confiam
mais uma na outra. (ENF15)

Sobre isso, o papel de todos os envolvidos no aprendizado do novato é fundamental,
até porque o enfermeiro como líder da equipe precisa entender todo o sistema envolvido no
gerenciamento e também reconhecer que cada profissional pode contribuir significativamente
com o seu crescimento profissional. E a força do trabalho em equipe, onde somam-se
diferentes habilidades e conhecimentos que viabilizam a gestão de um problema em comum
(NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015)
Outrossim, a participação dos técnicos de enfermagem na aprendizagem dos
enfermeiros, os estudos de Bógus et al. (2011) encaixam bem nessa discussão ao declararem
que o aprimoramento do técnico de enfermagem pode favorecer na relação com o enfermeiro,
nisto os autores citam que o enfermeiro se dirige ao técnico de enfermagem quando precisa
de algo, está com alguma dificuldade ou necessita de ajuda; eles confiam mais e nessa mesma
perspectiva o técnico se policia mais, se preocupa em manter um trabalho diferenciado.
Infelizmente, trabalhos que abordem do aprender com o técnico de enfermagem, ainda não
tem sido foco de objeto de estudo, visto que profissionais bons e experientes ensinam,
conforme claramente relatado nos depoimentos anteriores.
De posse disso, foi constatado por Souza e Paiano (2011) que o enfermeiro precisa
de apoio ao ingressar na profissão e que os profissionais mais experientes devem ajudá-lo a
enfrentar e superar os medos e angústias. Simultaneamente, os enfermeiros depoentes fizeram
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uma declaração angustiante sobre o início de sua carreira no campo da pesquisa, na qual
gerou o NS “sentir-se sozinho”, assim trago os depoimentos a seguir:

[...] eu já voltei no plantão sozinha, não tinha enfermeiro comigo, porque a
enfermeiro dupla comigo estava de licença médica e aí eu assumi o CTI cirúrgico
com 6 doentes, 5 técnicos e eu sozinha, realmente foi bem assustador[...]eu fiquei
alguns anos sozinha, até vir uma enfermeira para trabalhar comigo, mas eu passei
muito tempo assim, com um outro, então eu nunca me sentia segura de estar
dividindo um plantão. Eu gosto de saber quem são os doentes, minha equipe, e eu
acho que eu passei três anos sem ter essa sensação. (ENF1)
No segundo dia de trabalho eu assumi sozinha um CTI que estava reabrindo de dia e
eu já recebi três admissões. E por vários plantões eu ficava trabalhando nessa
condição. (ENF2)
Então quando eu cheguei aqui, eu já fui alocada em um plantão, e fiquei com outra
enfermeira que me passou a rotina e no segundo plantão eu já fiquei sozinha no
corte, no CTI pequeno. (ENF14)
Não teve ninguém juntinho orientando, não. Foi só ruim nesse sentido. (ENF16)

Isto posto, Schön (2000, p.39) declara que “raramente, é possível aprender a prática
por conta própria”, no entanto quando isto acontece o aprender por conta própria há a
vantagem da liberdade – “liberdade para experimentar sem os limites das visões recebidas de
outros” e a “desvantagem de ganhar pouco ou nada da experiência acumulada de outros”.
Dessa maneira, nos depoimentos, o fato dos enfermeiros se declararem só nos seus primeiros
contatos nesse ambiente de TI, mostrou que os mesmos sentiram-se inseguros e na sua auto
avaliação, não estavam preparados para iniciar suas atividades um ambiente tão criterioso que
é a TI, não apenas pelo perfil dos pacientes, mas pela rotinas e toda demanda que o novato
ainda não está familiarizado.
Dentro dos pensamentos de Tironi et al. (2014) é fundamental que o novato seja
supervisionado por um enfermeiro mais experiente para que se sinta seguro e venha
desenvolver sua autonomia. Nesse sentido, há de considerar que com o que foi constatado no
perfil dos enfermeiros dessa pesquisa, a maioria, tinha uma experiência em TI ou nos
cuidados críticos em setores abertos ao ingressarem na TI, porém isso não significa que
domínio do setor, o que confere nos relatos descritos anteriormente. O que mostra também
que o apoio de outro enfermeiro ainda que lotado na unidade de internação ao lado; visto que
o CTI é organizado em dois compartimentos; pode amenizar a situação, somado a
participação de técnicos de enfermagem e outros profissionais que também de forma
fundamental para a compreensão da demanda e rotina do CTI.
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No entanto Tironi et al. (2014) trata da sobrecarga de trabalho do enfermeiro mais
experiente que se multiplica em funções ao acompanhar o novato ao mesmo tempo em que
tem que exercer atividades assistenciais e de liderança. Por um lado essa sensação de solidão
é favorável, pois demonstra o senso de responsabilidade profissional inclusive dos riscos que
estão relacionados à presença do novato no CTI, porém como já discutido, os enfermeiros
buscaram sanar suas dúvidas buscando o aprendizado, percorrendo todas as fases da prática
reflexiva.
Nessa relação Peixoto; Tavares e Daher (2014) afirmam que na convivência se tem a
necessidade de enxergar o outro, há a permissão para desenvolver-se de forma cooperativa e
nela segundo Nogueira e Rodrigues (2014) é formado um apoio social estabelecido nas
comunicações entre as partes, interferindo positivamente na segurança do paciente. Para
Schön (2000, p. 25) está relacionado ao” ambiente de risco relativamente baixo” pois conta-se
com o apoio do outro, trata-se de um risco calculado.

5.2.3. Desenvolvendo o talento artístico profissional como líder da enfermagem
Nessa categoria trago os NS “ser novato no contexto da TI”; “repercussões da
infraestrutura na liderança”; “a liderança da equipe na TI”; “a liderança do cuidado na TI”; e
“o amadurecimento profissional”. Conforme expresso á seguir:

Ser novato no
contexto da TI

O
amadurecimento
profissional

Desenvolvendo
o talento
artístico
profissional
como líder da
enfermagem

A liderança do
cuidado na TI

Repercussões da
infraestrutura na
liderança

A liderança da
equipe na TI

Figura 6 – Categoria “Desenvolvendo o talento artístico profissional como líder da enfermagem”.
Fonte: Roteiro das entrevistas; elaboração própria
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Ao explicitar o talento artístico profissional, Schön (2000, p.29) trata dos “tipos de
competências que os profissionais demonstram em certas situações da prática que são únicas,
incertas e conflituosas”, sendo o talento artístico profissional uma variante poderosa das
competências que é exibida no dia-a-dia, num sem-número de atos de reconhecimento,
julgamento e performance habilidosa. Nesse sentido essas competências não dependem da
capacidade do profissional em saber descrevê-las, mas sim elas evidenciam o conhecimento
que as ações revelam. Trata do “saber mais do que se pode dizer” (HAINER, 1949, p.32 apud
SCHÖN, 2000, p.29) o que “cunhou o termo conhecimento tácito” (POLANYI, 1967 apud
SCHÖN, 2000, P.29).
Nesse sentido, o enfermeiro tem papel fundamental no gerenciamento da unidade de
trabalho, tanto na perspectiva da equipe, infraestrutura e do cuidado, e isso foi claramente
mostrado nos depoimento, inclusive quando questionados quanto os aspectos facilitadores e
dificultadores para seu aprendizado, as dificuldades de gerenciamento, foram frequentemente
associadas aos aspectos dificultadores para o aprendizado no início de suas atividades na TI
contexto dessa pesquisa. Isso é notório quando descrito no NS “ser novato no contexto da
TI”, como a seguir:

Porque a gente não está lidando só com o paciente, a gente lida com uma equipe,
que é grande, são pessoas diferentes, muito mais velhas que você e que tentam te
manipular, então você começando no serviço, isso foi difícil, muito mais pela minha
imaturidade [...] mas eu acho que a minha imaturidade, eu entrei com 22 anos, muito
jovem, além de não saber nada, você não sabe nada da vida mesmo, então isso foi
um fator importante. [...] Dificultadores, de adaptação eu acho que o principal foi
lidar com a gerência, eu era muito jovem, sendo líder de uma equipe, já velha, em
relação a mim, então de ouvir comentários. (ENF1)
A dificuldade foi às vezes a insegurança. Você ficar insegurança... era mais o medo.
a responsabilidade é maior, enfermeiro assume tudo. (ENF10)
Eu acho que em relação a liderança. Eu acho que quando a gente entra novo, e as
pessoas não te conhecem, e aqui tinha um grupo muito grande de cooperativado que
tinha um relação não muito boa com quem era matrícula, então eu acho que demorei
um pouco a ganhar a confiança deles, da equipe.[...] Por ser nova, eu era nova de
idade mesmo e não ter experiência aqui dentro, não conhecer as rotinas. (ENF12)
[...] no início tem sempre aquela desconfiança, aqueles tesses que a gente passa
mesmo. Então tem alguns aqui que não aceitam você falar alguma coisa pelo fato de
que você é muito mais novo, pelo fato de que você chegou aqui agora, no caso eu
cheguei aqui agora. A questão da idade, de ser chamado atenção por um garoto, para
alguns funcionários aqui eu tenho a idade para ser filho, às vezes até netos de
alguns. Então isso é um pouco difícil, e isso me faz questionar diariamente a minha
prática, não só aqui dentro do CTI, mas profissional mesmo, às vezes também
pessoal, quem eu sou. (ENF15)
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Entendi que para os depoentes, a relação de ser novo de idade e/ou novo integrante e
líder da equipe, associado à falta de experiência, de familiarização especificamente com o
contexto do novo campo de trabalho, foram questões desafiadoras, assim como eles
trouxeram a questão da insegurança e de que no início são testados pela equipe. Nesse
sentido, as barreiras da profissão trazem impactos para o profissional, e ao expressarem as
suas dificuldades, eles demonstraram que as mesmas precisaram ser superadas para que assim
o aprendizado aconteça, viabilizando o rumo de sua formação permanente, pois as questões
desafiadoras podem fazer com que o profissional, retroaja, estagne ou supere tomando
atitudes que revertam a situação.
O que Campos; David e Souza (2014) dizem é que o estresse no trabalho vem de
interações que exigem demandas psicológicas, menor controle no processo de trabalho e
menor apoio social no ambiente de trabalho e para as autoras, a insegurança e o medo
desencadeiam estratégias defensivas individuais e coletivas como o sofrimento no trabalho, o
silêncio, o individualismo. No entanto, Cruz et al. (2014) afirmam que as mesmas situações
consideradas desgastantes para o enfermeiro, são identificadas como fatores favoráveis para
sua realização profissional, são fatores de prazer e satisfação, uma relação de sofrimento e
prazer, pois na possibilidade de intervenção, há o constante aprendizado, valorização
profissional e reconhecimento institucional.
Da mesma forma ocorrem “repercussões da infraestrutura na liderança”, sendo
esse também um fator desfavorável para o aprendizado do enfermeiro na TI.
Eu cheguei numa fase também que falta muito material. Então, é tudo, dá um
jeitinho, no HU, então às vezes a gente perde até a noção do que é o certo. Muitas
coisas me assustaram no início aqui, por exemplo, usar a gaze estéril para fazer
higiene, eu acho que é um gasto de material assim um absurdo! A gente usar luva
estéril, porque não tem luva de procedimento. São coisas assim, a gente acaba
fazendo o que dá. Não troca (pausa) vai ter que deixar aquele lençol, improvisar
com outro pano, o lençol, isso dificulta demais a carência de material que a gente
vem passando e eu já cheguei na fase que no HU estava faltando material e
começando a faltar pessoal também, mas eu acho que é mais um desaprendizado,
porque você tem que se adaptar a uma rotina, com a falta de material, de pessoal,
você não consegue evoluir e aqui teria que ser ao contrário, você teria que ter espaço
para desenvolver cientificamente e isso eu não encontrei aqui. (ENF8)
[...] a gente passa por uma situação muito grande de problemas de falta de material,
e tudo mais, mas alguma coisa ainda é menos pior do que lá fora. (ENF9)
Eu acho que estar dentro de um hospital universitário é bom em vários aspectos, eu
acho que a minha leva veio pegando uma fase muito ruim do HU, os profissionais
antigos falam isso. 2014 foi o ano que nós entramos aqui, foi um dos anos mais
difíceis do HU e desde então não melhorou. (ENF14)
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Ah, o que dificulta é a questão técnica do local, de falta de material para fazer
determinadas coisas. (ENF15)

Sob o ponto de vista de Rodrigues et al. (2016) a escassez ou a falta de alguns
equipamentos e materiais no CTI é um fator limitante para o trabalho, levando a necessidade
de improvisar materiais, gerando desconforto e pode diminuir a qualidade do cuidado,
afetando a satisfação no trabalho, sendo então colocado pelas autoras que a escassez de
material emerge como um dos maiores problemas no trabalho, pois implica na perda de tempo
que deveria ser utilizado na assistência ao paciente, na busca de ferramentas para o trabalho,
ou pelo menos quando isso é possível, gerando frustração e sensação de incapacidade, o que
eu acrescentaria como uma impotência profissional pois a falta de material e de pessoal na
instituição foge da alçada da equipe, pois isto está relacionado ao contexto político e
econômico (CAMELO et al., 2016).
Paralelamente Benner (2001) concorda que a enfermagem enfrenta dilemas de
natureza ética, legal e política nos quais tomam tempo para serem resolvidos, bem como
frequentemente faz atividades que não é de sua competência, interferindo na sua motivação e
acrescenta que esse fato não é falado, discutido, registrado.
Somado a isso, há de se destacar o termo que a ENF8 trouxe ao dizer que foi
necessário seu desaprendizado para poder conduzir o trabalho. Como tem sido abordado nesse
estudo baseado no referencial teórico, há a defesa do processo de construção e reconstrução
da ação do profissional; isso também foi expresso ao tratar da Escada da Reflexão
anteriormente; aqui trato então esse desaprender como um ato de retroagir para agir
novamente, sob nova ótica e novos instrumentos de trabalho, visto que essa é condição real do
contexto vivenciado pelo enfermeiro.
Porém, o que percebi é que o impacto da deficiência na infraestrutura de material e
pessoal depende da referência e experiência anterior do enfermeiro, por isso para alguns o
ingresso no CTI em relação à infraestrutura teve repercussão positiva ou negativa, a saber:
Eu levei um susto, porque a minha vivência era com CTI de hospital particular,
sempre trabalhou com muita tecnologia, material de ponta, quando eu cheguei aqui
era monitor que só tinha só o traçado, você não tinha nem a frequência cardíaca no
monitor e aí tinha um oxímetro, que ali tinha a saturação e os batimentos. Não era
todo doente que tinha oxímetro, no começo eu fiquei tensa trabalhando aqui, porque
eu pensei, meu Deus! Um doente parar como vai ser isso? Será que esse monitor vai
alarmar? (ENF7)
Foi muito diferente do que eu estou acostumada no outro CTI. No outro hospital
que eu trabalhava, não tem metade dos recursos que tem aqui, mesmo chegando em
um tempo de crise no hospital, mas não tem nada, equipamento básico, a gente não
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tem PAM, não tem nada! O que classifica que é o CTI é porque tem um respirador,
que poderia ter em uma enfermaria também e monitores, só! (ENF4)
Eu sinceramente estranhei muito, na realidade eu acho que ao longo do tempo você
se acostuma com o que e oferecido e o que se tem de estrutura, mas eu tomei um
choque muito grande, pois a realidade que eu vivia, era completamente diferente [...]
só que quando você tem uma relação como a que a gente tem aqui, de enfermeiros
infinitamente menor que a de técnicos, de um número mais de pacientes por
enfermeiro, eu acho muito complicado você dar conta. [...] Enfim, eu acho que a
gente tem muito a crescer como profissão, mas a tristeza de trabalhar em um serviço
público, que as pessoas sempre reclamam da estrutura, de alguma coisa para
justificar o seu não serviço, isso para mim é algo (pausa) que dilacera o meu ser
mesmo. (ENF5)
Bem, como facilitador, eu acho que é a quantidade de pacientes em relação ao
enfermeiro. Eu acho que isso facilitou o tipo de assistência prestada que o
enfermeiro oferece aqui no CTI, porque quando você tem uma quantidade reduzida,
menor, de pacientes nesse perfil, você consegue avaliar, ficar mais tempo na beira
do leito com cada paciente, avaliar as minúcias dele. Quando são muitos pacientes
para um enfermeiro só, isso realmente fica difícil de acontecer. A minha referência
era de 12 a 14 pacientes por enfermeiro, por plantão. A minha referência era essa.
(ENF19)

Entretanto, no discurso de alguns enfermeiros, essas limitações, tiveram que ser
trabalhadas, o que dentro da visão do teórico desse estudo, cabe bem quando trata das zonas
indeterminadas da profissão e a necessidade de reflexão-na-ação para o melhor agir do
enfermeiro, tudo isso implicando mais à frente numa reflexão sobre a reflexão-na-ação e no
conhecer-na-ação. Isto posto Schön (2000, p.62) cita que “quando o profissional consegue
entender uma situação que percebe como única, ele vê como algo já presente em seu
repertório”. Sob esse pensamento, é comprovado nos depoimentos:

A gestão me deu uma experiência diferenciada. Primeiro gerir pessoas em um
contexto da saúde pública, onde a demanda supera a oferta é complicado. Então
você trabalhar com déficit de pessoal, com uma equipe sobrecarregada. E você ter
que liderar naquela equipe e equilibrar a coisa, olha a qualidade não pode cair. Isso é
um processo que eu não tinha experiência, eu não sabia como enxergava isso e o dia
a dia ele me possibilitou esse aprendizado, então você gerir pessoas que é muito
complicado, porque as pessoas vêm com problemas, algumas vêm insatisfeitas,
outras vêm cansadas. E você tem que gerir o processo de trabalho com todas essas
interferências, então foi um processo difícil. (ENF3)
É eu tive que me adaptar. O que dificultou para mim foi o monitor não ter todas as
funções que tem hoje em dia. Com a frequência, saturação, até temperatura, enfim,
isso causava um pouco de insegurança... o ponto desfavorável é você perder às vezes
alguma nuance de qualidade de atendimento por conta da tecnologia, mas o seu
olhar fica mais apurado. Eu achei isso, eu não conseguia nem descansar direito,
porque eu sempre fui do plantão noturno eu ficava desesperada, falava gente esse
troço não vai alarmar, o paciente vai parar, eu não vou ver, ficava meio neurótica.
(ENF5)
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Frente a toda essa realidade, os enfermeiros trouxeram aspectos relacionados “a
liderança da equipe de enfermagem na TI” assim trago a seguinte fala:
[...] eu tinha que aprender a lidar com as pessoas, a falar ‘não’ a me impor
hierarquizar aquela situação, eu era enfermeira e tem uma hierarquia, não tem jeito,
então a gente tem que estabelecer isso, é e eu acho que isso para mim foi umas das
principais dificuldades interação equipe-enfermeiro [...] existia dificuldade
técnica? Mas essa a gente sabia que com o tempo, com estudo, era capaz de
conseguir, agora, a interação com as pessoas, de você se colocar como pessoa, de
ser entendido, respeitado, isso eu tinha medo de nunca conseguir, então? Por “n”
problemas e comigo mesmo, são coisas que só quando você vai aprendendo e
amadurecendo você consegue desenvolver mesmo, mas eu acho que também muito
pela falta de conhecimento porque você aí também não tem como se mostrar, mas
era aquilo que um preceptor na residência falou pra mim, se você não sabe fazer,
você não tem como exigir, e aí eu acho que era isso que eu ficava me apegando, eu
não sabia fazer, como eu iria me impor? Era melhor eu aceitar como as pessoas
achavam que tinha que ser [...]mas eu acho que o dificultador para mim,
principalmente que desestimulava, fazia eu ficar aborrecida e triste, era a interação,
mais do que qualquer outra dificuldade, que pudesse ter aqui na TI em relação
técnica. (ENF1)

Sobre esse depoimento, a interação equipe-enfermeiro foi colocada como aspecto
dificultador no aprendizado, no entanto a questão da falta do conhecimento, não apenas no
cunho da racionalidade técnica, mas do conhecimento-na-ação, foram fatores prévios
associados a dificuldade dessa relação, pois segundo o depoente, não seria possível liderar, se
impor sem ter embasamento no conhecimento, o que dá precedente para sua posição passiva
em aceitar a posição do outro pela lacuna do conhecimento do novato. A relação dos
enfermeiros novato e ambiente de aprendizagem é afetada pelas relações interpessoais, nos
estudos de Muldowey e Mckee (2011) essas relações influenciam no aprendizado do
enfermeiro e quando são ineficazes geram estresse do enfermeiro e aumenta sua rotatividade.
Nessa lógica, está em voga o que foi colocado por Kraemer; Duarte e Kaiser (2011) a
autonomia constituída pelo saber do enfermeiro, pois nela se inova e busca o melhor de si
para uma atuação comprometida, crítica e reflexiva, que influi sobre seu julgamento e poder
decisório, trazidos com muita propriedade.
[...] às vezes você não toma uma atitude, uma postura, uma outra pessoa pode se
sobrecarregar, está sofrendo injustiça, que você enquanto líder, não tomou a sua
posição. Aí você fica ai meu Deus! Será que eu faço, será que não faço? Você vai ter
que fazer, ou mais cedo ou mais tarde, e a sua postura como líder, mais cedo ou mais
tarde vai ter que tomar aquela posição, porque você ali como enfermeiro, é a pessoa
que tem que promover a justiça, que todos tenham a mesma situação, a mesma
igualdade de trabalho, igualdade para descanso, para almoço, janta, essa é a nossa
função aqui, para que ninguém trabalhe mais, trabalhe menos, você vai se indispor
com um técnico, com um enfermeiro, ou outro colega, falar brandamente, ai eu não
sei falar brandamente, ai ferrou, não tem como, aí vem o nervoso e você vai ter que
enfrentar seus próprios medos, eu aprendi isso, na minha vida de serviço público, na

111
estabilidade, sabendo que você vai estar com aquelas pessoas daqui a 10, 15 anos,
você não pode fechar seus olhos e fingir que não está vendo. (ENF9)
Mas acho que o que mais me fez crescer aqui foi a questão da liderança mesmo. Ter
tido essa experiência de liderar equipe em terapia intensiva. E equipe extremamente
qualificada. Que é mais um diferencial aqui. (ENF14)
Eu acho que o que facilitou aqui foi essa segurança de ver uma equipe bem
construída. Por mais que você tem um ou outro indivíduo que às vezes destoa da
equipe de forma positiva ou negativa, a equipe em si é unida, é unificada, então eu
acho que isso ajuda bastante. (ENF15)

Com base nesses depoimentos, foi elencando a questão da justiça que o enfermeiro
pode otimizar na equipe, bem como evitando a sobrecarga do trabalho e uns em detrimento de
outros; e também a experiência positiva por liderar uma equipe qualificada. Nessa acepção,
Formozo et al. (2012) fala das interações qualitativamente produtivas e essas são profícuas
quando as relações interpessoais são compreendidas e o enfermeiro deve buscar de modo
permanente essas habilidades sociais pois na falta ou limitações delas as relações tornam-se
impessoais, distanciadas e conflitantes. Assim, complementam os autores, que o espaço do
cuidado não é restrito ao ato técnico, mas deve ter envolvimento e preocupação com os
sujeitos e consideram uma atividade técnica, em que apenas o corpo está presente e não a
mente e espírito, não se constitui o cuidado e sim um determinado procedimento.
Por conseguinte, não dá para omitir os aspectos das relações no trabalho do
enfermeiro visto que esse tem papel fundamental na liderança da equipe. Nesse pensamento
Schön (2000, p.133) afirma que no ensino prático reflexivo há uma “experiência de alta
intensidade interpessoal”, dessa maneira, constituir relações de trabalho é importante para que
a relação ensino-aprendizagem seja recíproca. Nessa relação deve ser considerado o nível de
qualificação dos técnicos de enfermagem, sobre isso interveio a questão do comprometimento
e resultados da qualificação no cuidado, dos profissionais técnicos de enfermagem da equipe,
os quais são graduados em enfermagem, conforme nos depoimento a seguir:
Aqui vários técnicos são enfermeiros, então alguns sabem muito bem o seu papel
aqui e o seu papel lá fora, e alguns não aceitam que lá fora, por mais que eles sejam
enfermeiros, tenham esse conhecimento e aqui eles sejam técnicos, alguns desses
querem jogar com você. Então você saber lidar com isso é complicado, você tem
que entender que está falando com um colega de profissão, de mesmo nível técnico,
porém aqui com um papel diferente, e assim, o errado é ele pensar que, como ele é
técnico, ele só vai fazer o serviço técnico, sem pensar como um enfermeiro, uma vez
que ele já tem conhecimento para isso. E tem um total discernimento disso, mas uma
pessoa, quando faz esse tipo de coisa, me incomoda sabe? Eu tento entender,
respeito o que ela pensa, mas eu não consigo aceitar isso. Por isso que eu vou
testando esse tipo de coisa. O que que ela quer? Ela quer só testar? É isso mesmo o
que ela pensa? Qual é a intenção dela? Antes até de julgar, alguma coisa assim, de
criar um bloqueio dessa pessoa contra mim, ou até mesmo que contra ela. Tentar
entender que é essa pessoa, além daquele profissional. É um ponto que aqui, para
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mim fica muito marcante. Essa questão do que fazer aqui, o que eu estou fazendo, o
que é certo, o que é errado. (ENF15)
Eu observo como amadurecimento mesmo. A equipe aqui do CTI é diferenciada, a
maioria dos técnicos tem nível superior, então as colocações deles são diferentes,
algumas então... de desafio, então eu acho que amadurecimento para saber lidar com
pessoas diferentes, algumas bem receptivas com as informações novas, ou
informações um pouco diferentes do que eu havia trazido, outras nem tanto. Então
eu observo assim... Amadurecimento mesmo. Agora eu penso mais quais batalhas eu
vou travar e o que eu vou deixar passar. Até para melhorar o relacionamento
interpessoal. Eu acho que eu era mais incisiva. (ENF17)

O aprimoramento dos profissionais da equipe de enfermagem qualifica o cuidado,
técnicos de enfermagem que fizeram graduação nessa área, segundo os estudos de Aued
(2013) se perceberam mais competentes com essa formação. O técnico de enfermagemenfermeiro tem o privilégio de ter em alguns casos a bagagem da experiência profissional
concreta podendo somado ao conhecimento adquirido na graduação guiar suas percepções e
ações do presente, ou seja, subsidiar um trabalho modificado pra melhor, trata-se o que
Benner (2001) determina como Paradigmas ou Conhecimentos pessoais, os quais facilitam
para o melhor agir do técnico de enfermagem-enfermeiro. Ainda que esse atue no nível
técnico no CTI, acredita-se que o conhecimento no sentido da racionalidade técnica somado
às experiências passadas, modifica o indivíduo, aprimorando o seu conhecer na ação e
reflexão-na-ação.
No entanto, no depoimento dos enfermeiros, houve uma reflexão sobre a reflexão-naação baseado em suas experiências anteriores com alguns desses técnicos enfermeiros, sendo
assim houve o questionamento introspectivo, porém expresso verbalmente nos depoimento,
sobre até que ponto essa formação interveio nos resultados do trabalho do técnico de
enfermagem? Pois deu para perceber nos discursos é que a intenção não é que o técnico
assuma o papel do enfermeiro, mas que a partir do conhecimento obtido, espera-se um
comportamento, comprometimento e visão de cuidado e das relações desse contexto
diferenciada. Bem como a questão a questão hierárquica não deve ser alterada, não no sentido
da autocracia, mas no sentido do significado da relação liderança-equipe, onde há
cumplicidade.
Nesse sentido, Kurgant (2011) escreveu sobre a capacitação, formação e relação com
o trabalho. Concordo com a autora ao afirmar que o trabalho é em parte determinante e
determinado pela formação profissional e capacitação permanente. Assim traz a diferença
entre qualificação e competência, sendo a primeira voltada para conhecimento científico, a
racionalidade técnica, o preparo profissional que soma a trajetória do aprendizado (diploma,
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títulos) e/ou experiência prática (carreira profissional); já a competência a autora diz está na
necessidade do profissional incorporar os conhecimentos e habilidades construídas à prática,
usando-os de forma compartilhada e responsável, assim, para ter competência e compor a
formação permanente esse profissional precisa ampliar o âmbito de sua atuação, como
também superá-las das competências técnico-científicas e sim também nas sócio-educativas e
ético-políticas. Dessarte que a formação do técnico de enfermagem em enfermeiro pode
somar nas relações e na qualidade do cuidado prestado na TI visto que o conhecimento aliado
ao fazer do profissional aflora a visibilidade, credibilidade, confiança e respeito recíproco
(FROTA et al., 2015)
Quanto “a liderança do cuidado na TI” houve destaque para questão do enfermeiro
participar do cuidado do paciente como fator favorável para seu aprendizado e liderança,
porém, houve também como fator dificultador a questão de ter que aprender as rotinas
conforme o andamento do serviço, visto que na sua maioria, as rotinas não foram
apresentadas previamente, sendo essas importantes para a liderança do cuidado na TI. A saber
segue os relatos favoráveis e seguidamente os dificultadores:

Eu consigo arrumar serviço o tempo todo. Dar mais assistência ao paciente, eu
cobro mais dos técnicos, eu sei que às vezes a gente fica chato por isso, mas eu não
quero ser legal e omissa. (ENF4)
Você tem que ficar mais de olho no doente grave, porque você não tem muita
tecnologia na mão. Eu acho que esse é o ponto favorável. Aumentar a vigilância e
deixar toda a equipe em prontidão, mas o pessoal era muito carimbado do meu
plantão. (ENF7)
O que facilitou, a meu ver, o enfermeiro de terapia intensiva é aquele que o paciente
grave é dele. Então é um negócio muito de cuidar do paciente. Então eu acho que o
que facilitou foi que a equipe percebeu que eu não estava aqui de brincadeira. Então
o trabalhar junto, acho que me facilitou. (ENF16)

Quanto os depoimentos que declararam o fator de não conhecer as rotinas sendo
dificultador no processo de aprendizagem:

Para mim, então foi completamente diferente a minha inserção nesse processo e
(pausa) a maioria da rotina e dos procedimentos que são específicos do CTI, na
verdade esse impacto foi muito grande e a adaptação foi de acordo com a demanda
do serviço. (ENF3)
[...] eu já sabia fazer as coisas assim, eu não sabia mesmo era a rotina, mais os
procedimentos como foi dado... pois os cuidados em si, não mudou muito. Difícil é
saber onde ficam as coisas e tudo, mas é a rotina, o resto não tive muita dificuldade
não, nos cuidados não. (ENF8)
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Como eu já atuava em terapia intensiva, as questões muito técnicas, eu não tive
muita dificuldade. A questão maior foram as rotinas. Então foi complicada a,
entrada, porque eu acabei assumindo sozinha num setor que eu desconhecia a rotina
porque são coisas diferentes você trabalhar em um local e outro. Embora os
procedimentos sejam os mesmo, os cuidados de terapia intensiva acabam se
repetindo, mas as rotinas é que são diferentes, então eu senti um pouco de
dificuldade. (ENF14)
[...] então eu acho que a parte que dificultou foi não ter uma conversa prévia, ter que
gerenciar o setor, gerenciar os cuidados, sem saber muito bem a rotina, porque está
na fase de aprendizagem ainda e gerenciar a auto admissão. Isso aí me consumiu
muito. (ENF17)
uma coisa é você ter um pouco de experiência. Então você vem para cá, você não
conhece a rotina, são coisas novas que você tem para aprender. (ENF19)

Em conformidade com os depoimentos e com os estudos de Frota et al. (2015) o
enfermeiro para ter visibilidade precisa dispor de responsabilidade e engajamento, nisto sua
atuação é valorizada e reconhecida quando favorece a confiabilidade entre os profissionais, o
atendimento e resolução de problemas, sendo esse reconhecido como líder da equipe, visto
que a prestação da assistência direta ao paciente colaborou para sua visibilidade, aliados a sua
prática de gerenciamento e liderança da equipe. Não obstante, faz-se necessário para que a
assistência aconteça de forma organizada e segura, que o enfermeiro conheça suas
ferramentas de trabalho, nesse sentido, o fato dos depoentes não terem sidos apresentados
previamente às rotinas do CTI, demonstraram desconforto para o cotidiano e possíveis zonas
indeterminadas da profissão. No entanto, os relatos mostram que o próprio cotidiano fez com
que esses profissionais assimilassem as rotinas, o que nessa construção foi necessário que no
ato da reflexão-na-ação desencadeassem novas reflexões, configurando sua prática reflexiva e
conseguindo conduzir bem o trabalho.
Outrossim, “o amadurecimento profissional do enfermeiro na TI” aconteceu a
partir de todo o movimento de sua trajetória de vida e pelo seu comprometimento e empenho
para sua formação permanente, sendo um processo infindável de amadurecimento. Os fatores
relacionados a liderança e amadurecimento profissional vieram à tona fortemente quando os
enfermeiros foram questionados sobre de que maneira a sua inserção no CTI trouxe
influências para a sua prática profissional? Esse questionamento promoveu um movimento de
reflexão sobre a reflexão-na-ação significativa, inclusive foi possível perceber que no andar
de cada entrevista os depoentes ficavam mais à vontade para falar.
Assim, finalizar as entrevistas com esse questionamento foi fundamental, pois os
mesmos enfermeiros paravam para pensar e auto-avaliar e reportar em palavras aquilo que
estava introspectivo, sobre sua trajetória no CTI, inclusive de vida, o que levou a alguns, uma
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mobilização emocional, choro, inclusive relato de enxaqueca durante a entrevista, porém os
enfermeiros mostraram-se motivados a continuar a entrevista, pois todo esse movimento
refletia a história de vida de cada um, pois refletir sobre a reflexão traz incômodos necessários
que fazem parte da construção e reconstrução do profissional, como descrito a seguir:

Eu até me emociono nessa pergunta. Porque quando eu vim trabalhar aqui, eu fui
indicada por uma pessoa, um amigo meu muito meu amigo mesmo, que trabalhou
aqui e eu nunca acreditei em mim, eu não sei porque, eu era muito perseguida no
meu outro emprego. Então, eu não acreditava que eu era capaz! Sempre pensava em
desistir, porque eu achava que eu não tinha nascido para isso (choro). E aqui, eu
comecei a enxergar que se eu não trabalhar mais aqui, eu tenho condições de
trabalhar em outro lugar. (ENF4)
Você não pode fechar os olhos e fingir que não está acontecendo, isso dá angústia dá
dor de cabeça, só de falar isso aqui com você minha cabeça já está estourando, só de
falar, isso mexe comigo. Eu acho assim, eu procuro ser justa, podem não gostar, a
pessoa pode me odiar, mas eu quero que ela trabalhe a mesma coisa daquele técnico
que eu gosto muito, tem que trabalhar os dois igualzinho, a mesma quantidade, não
interessa seu eu gosto desse, se não gosto desse, os dois tem que trabalhar a mesma
quantidade, tem que dormir a mesma quantidade... Quando falo de emoção é isso.
Mexe muito comigo. (ENF9)

Refletindo sobre o que é ser e o papel do enfermeiro, nos descrito Frota et al. (2015)
o enfermeiro é um articulador e integrador dos diferentes saberes e das ações justamente pela
sua proximidade ao paciente, complementa Aued (2013) que o enfermeiro diariamente
desempenha o papel de mediador entre múltiplos profissionais que cuidam no intuito de
atender as necessidades do paciente. Nesse sentido, mais especificamente o enfermeiro
intensivista é reportado por Cruz et al. (2014) se sente valorizado pela oportunidade do
cuidado direto ao paciente e acesso a tecnologia específica da TI, juntamente tem um perfil de
formação diferenciada e capacitação contínua, sendo esses fatores que elevam a autoestima do
desse profissional. Nos depoimentos a seguir, é notório comprovar na prática essa redação:

Quando eu entrei aqui eu disse é agora eu vou ser uma enfermeira melhor, porque eu
vou lidar com paciente crítico e agora vou entender melhor a questão da
monitorização, da hemodinâmica, eu sei mais drogas e no final das contas eu
descobri que (pausa) eu positivamente passei a exercer melhor a minha condição de
liderança, a reação com as pessoas e com a equipe e a relação humanística entre
enfermeiro, pessoa e paciente. (ENF3)
Para mim o enfermeiro tem importância sim, principalmente na terapia intensiva, e
ele que costura toda a assistência, seja do médico, do nutricionista, enfim seja do
fisioterapeuta, então eu acho que ele tabela a lei, então ele pode se antecipar, e
antecipar todas as medidas de todos os profissionais, uma coisa que me irrita aqui e
a gente estar falando que o paciente tem, quando a gente passa o plantão de um para
o outro, olha o paciente mudou o aspecto da secreção, aumentou a quantidade de
secreção, em nenhum outro momento eu vejo os profissionais darem importância a
essa fala que a gente tem, quando beira leito, porque a gente está identificando que
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mudou o padrão, o paciente realmente pode ter uma pneumonia associada a
ventilação mecânica na nossa cara, a gente está gritando isso, e ninguém da
importância a nossa fala, mas justamente aqui o papel do enfermeiro é
descaracterizado. (ENF5)
Eu não queria mais ser enfermeira, porque a referência que eu tinha de assistência de
enfermagem, de autonomia do enfermeiro, estava botando minha autoestima
profissional lá em baixo. Eu estava me sentindo um “zero a esquerda”, um
profissional sem capacidade, sem... por quê? Porque eu não tinha capacidade de
mostrar o meu potencial. Aqui eu sinto que sou valorizada, que as minhas atitudes
são importantes, né? Tanto como líder de equipe, como de beira de leito mesmo. Eu
sinto que sou valorizada, que a minha equipe me respeita, que a minha chefia me
respeita, os meus colegas me respeitam, e assim... lógico que isso é uma coisa
mútua, a gente respeita, a gente é respeitado, mas assim... dentro daqui, desse CTI,
eu sinto que existe uma valorização profissional, mas na referência que eu tenho. Na
relação a referência anterior que eu tive. (ENF19)

Interessante que os enfermeiros à medida que desenvolviam suas respostas
relacionadas ao último questionamento da entrevista, partiam para reflexões que reportavam
suas concepções sobre liderança a partir de sua vivência no campo da pesquisa até aquele
momento. Outrossim, vale respaldar os pensamentos de Balsanelli e Cunha (2016); Neves e
Sanna (2016) ao expressarem o conceito de liderança sendo uma competência necessária e
requerida dos enfermeiros e deve ser desenvolvida alicerçada na sua formação, pois
complementa Amestoy et al. (2014) viabilizar a condução da equipe e facilitar o trabalho e
assistência prestada sendo essa um desafio para o enfermeiro, principalmente nas
organizações hospitalares devido essa compor a maior parte do corpo da enfermagem, sendo
assim onde pode acontecer maiores enfrentamentos em situações de conflitos. Desse modo,
vale então, apreciar os seguintes depoimentos:
a)

Liderança voltada para verticalidade e horizontalidade

[...] eu descobri uma forma de liderança que você deve ter é transitando em
verticalidade e horizontalidade, então você por vezes trabalha de cima para baixo,
mas por vezes você trabalha de igual a igual, porque se você não se coloca numa
posição acima, não que isso não é submetendo o outro a uma condição inferior, não
é isso, quando você se coloca em uma posição hierárquica superior, você demonstra
que a sua responsabilidade é também daqueles que estão a sua liderança e a outra
questão é que quando você trabalha na horizontalidade, você permite que o outro
fale, então você permite que a opinião do outro também interfira na sua prática,
agregue a sua prática, então eu acho quando você fica(pausa) como se fosse um
sinusoide eu acho que é uma estratégia melhor, eu acho que é a figura do sinusoide é
assim, eu não tenho certeza, mas quando você se permite os altos e baixos dentro de
uma escala, é também seja uma forma de você sobreviver as dificuldades da
estrutura que vivemos aqui no HU. Então pelo menos eu acredito (pausa). Tentando.
(ENF5)

b)

Testando os tipos de liderança, ser exemplo pode (ou não) modificar o outro:
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...eu achava que o exemplo é (pausa)o modelo do Cristo, que o exemplo modificava,
eu acho que até funcionou, pelo exemplo você modifica e você arrasta, só que
quando você consegue identificar(pausa)uma frase, eu acho que de Jesus a Pedro,
eles são mais fracos do que maus, as pessoas realmente caem, esmorecem quando
elas esmorecem, se tem alguém ali má, essa pessoa vai ser drenada e por muitas
vezes eu me senti drenada, eu falei assim nem sempre o exemplo pode modificar, o
exemplo pode arrastar, mas a gente não está dentro do outro para modificá-lo, por
isso eu acho complicado você utilizar a estratégia só do exemplo. (ENF5)

c)

Liderança exercida sob a adaptação da personalidade do enfermeiro à condição
de líder:
E aí o conceito de liderança é muito amplo. O enfermeiro tem 4 perfis específicos
para ser líder. E não necessariamente nós somos líderes. E aí a gente tem que adaptar
a nossa personalidade à essa função. E aí a gente encontra meios de lidar com a
equipe. E não exerceu daquela liderança tradicional que está nos livros. Essa acho
que é a maior dificuldade da enfermagem. Mas não só no CTI como em qualquer
setor. (ENF11)

d)

O estilo de liderança não agrada a todos, mas o trabalho do enfermeiro deve
refletir sua competência.
[...] o seu estilo de liderança nunca vai agradar a todos. Cada um tem um estilo
diferente, tem pessoas que gostam da forma que você lidera e tem pessoas que não.
Então ao longo do tempo, as pessoas vão te observando e... a gente trabalha com
todo mundo, mas tem pessoas que não gostam muito do seu estilo de liderança.
Então ao longo do tempo eu tive pessoas que gostaram e as que não gostaram, mas
de qualquer forma eu acho que o principal não é nem o gostar ou não gostar da
nossa liderança, é gostar ou não gostar do nosso trabalho. É diferente. Porque as
pessoas podem às vezes falar que não gostam do meu estilo de liderança, mas não
podem falar da forma que eu trabalho. E eu acho que isso é o principal. (ENF14)

e) Liderança avaliando a cada membro da equipe na sua individualidade,
estipulando relações de trabalho e hierarquia de forma sadia.
Eu estou testando determinadas atitudes, ver o que funciona e o que não funciona,
mas sempre respeitando a minha ética profissional, a minha moral, quem eu sou,
porque eu não vou fazer algo que não é o que eu faria em casa, não é o que eu faria
na rua, eu sigo o princípio do não faço com o outro o que não quero que façam
comigo, mas também, dentro da minha ética profissional, do que é da minha
profissão, então eu tento fazer uma reflexão, um contra ponto quanto a isso, testando
mesmo algumas formas de pensamento: Será que se eu falar com essa pessoa de
uma forma mais tranquila, tentar mudar, me aproximar mais da fala dela, ela vai
aceitar isso de uma maneira diferente ou não, como ela vai reagir, tem gente que a
gente vê que precisa que você fale um pouco mais firme, tem gente que não, você
fala um pouco mais firme já chora, age de uma maneira completamente diferente,
você acha criando um mal estar para aquela pessoa. (ENF15)

Nos depoimentos foi possível captar que o enfermeiro tenta liderar, tem consciência
do seu papel quanto líder, assim baseado no que foi colocado, a liderança estipulada pela
verticalidade não significar o total poder, ou autocracia do enfermeiro, mas mostra que ele é
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responsável pelos atos da equipe, e às vezes é necessário, diante de diversidades de opiniões e
escolhas, a tomada de decisão do enfermeiro; a liderança estipulada pela horizontalidade onde
as opiniões interferem na prática recíproca. Já ser exemplo é uma possibilidade de agregar o
grupo, porém não significa que esse sucesso será para todos; nela também está implicado a
personalidade do enfermeiro, sendo duas coisas indissociáveis; o estilo de liderança pode não
ser aceito por todo o grupo, mas o trabalho do enfermeiro deve revelar competência, e por fim
a liderança deve considerar a individualidade de cada membro da equipe, no entorno de
estipular relações de trabalho e hierarquia de forma sadia.
São tentativas, hipóteses para liderar, o que percebo que a liderança ela não tem um
pacote fechado com estratégias para serem cumpridas, pois ainda que o enfermeiro tenha que
cumprir o papel de líder, a liderança mesmo só é construída a partir das experiências,
tentativas frustradas e outras bem sucedidas, e ainda assim com possibilidades de novas
reformulações. Dentro da perspectiva da liderança, Balsanelli e Cunha (2013) definiram como
uma competência necessária e requerida do enfermeiro, onde aprender a liderar começa na
graduação e continua permanentemente ela é desenvolvida ao receber e dar feedback,
solucionar conflitos, tomar decisões dentre outras funções inerentes ao enfermeiro, a liderança
é desenvolvida. Para os autores o CTI tem um contexto propício para desenvolver a liderança
devido sua associação com a carga de trabalho, perfil e percepção dos profissionais sobre o
papel do líder, pelas experiências e reflexões vivenciadas pelo enfermeiro nesse contexto de
trabalho, assim os autores bem como nos estudos de Camelo et al. (2016) é preciso estimular
capacitações para competência da liderança.
Outro achado nos depoimento foi a adoção do silêncio no sentido de pensar antes de
falar, ou até mesmo não falar, porém é sabido que o silêncio traz informação e às vezes
inclusive, ele grita. Segundo Macêdo et al. (2016) e Orlandi (2005) nem tudo num discurso é
falado, o silêncio é acompanhado de sentido, em princípio não fala, significa. Na política do
silêncio, o silêncio constitutivo dá a ideia de que todo dizer cala alguma coisa, onde todo o
dizer tem sentidos diferenciados e pode fazer parte de uma retórica de dominação (da
opressão) ou do oprimido (resistência).

Foram essas influências que o CTI acabou trazendo na minha prática mesmo, que é
a questão, de tentar desenvolver uma liderança mais confortável, tentar utilizar é
(pausa) o máximo de conhecimento possível, para tentar arrastar as pessoas para
uma prática (pausa) mais saudável, mais confortável para o cliente, na medida em
que a gente traz melhorias no cuidado. Acho que o silêncio é importante, por vezes a
gente acaba falando muito e se expondo, isso não é bom, eu acho que a gente precisa
ficar em silêncio sim, eu acho basicamente isso. Uma coisa que eu temo muito é
(pausa) isso (pausa) quando eu paro para refletir sobre todos os acontecimentos, a
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única coisa que eu sempre tive muito medo, é de me anular entendeu? Você começa
a não se enxergar, eu sempre tive muito medo disso Meu Deus! Eu posso me tornar
um ser quase uma marionete, né? Nas mãos das pessoas que não desejam uma boa
prática. Então, isso sempre eu tive muito medo. (ENF5)
Primeiro depende da pessoa com que eu vou abordar. Dependendo da pessoa, eu vou
ser mais suave, mais gentil, ou mais firme. Então depende realmente do técnico que
eu vou abordar. Então, realmente é a minha percepção da reação do outro, a forma
como a pessoa me trata, se eu for muito gentil e a pessoa interpretar com
insegurança, ou (...) vou ser um pouco mais incisiva. A gente consegue até manter
um bom resultado, chicoteando por um tempo, uns 3 meses, depois, se não tiverem
motivação, não tiverem disciplina, aquela conduta vai cair. Então eu acho que
procuraria agir dessa forma. Ser mais ainda, ficar mais ainda quieta pra saber lidar.
(ENF17)

Ainda sobre o silêncio, Nogueira e Rodrigues (2015) e Zlatnik (2013) em seus
estudos trouxeram o silêncio organizacional sendo esse presente dentro das equipes de
trabalho, entendido como a dificuldade dos profissionais se expressarem frente aos colegas de
trabalho, uma barreira para a comunicação e trabalho em equipe, como também associaram
esse silêncio ao risco na segurança do paciente, tratando que quando o não há a expressão das
preocupações entre as pessoas, os problemas permanecem, uma norma de silêncio é instituída
e a equipe torna se menos comprometida. Acerca disso, compactuo com a preocupação de
Campos; David e Souza (2014) ao declarar que estratégias de defesa são usadas no intuito de
modificar, transformar e minimizar aspectos presentes no contexto do trabalho, resultantes de
conflitos e isso gera sofrimento, porém há o risco de haver um processo de alienação e
cristalização do trabalhador, diminuindo e dificultando as possibilidades de melhorar as
situações do trabalho.
Nessa concepção de Camelo et al. (2016) e Ciampone e Kurgant (2010) no trabalho
do enfermeiro, seus comportamentos e atitudes devem ir além da sua formação técnica, mas
sim dinamizar os aspectos relacionais no ambiente de trabalho desenvolvidos no agir, saber,
motivar, controlar impulsividade, na paciência e persistência. No entanto, complementam os
autores, existem muitos obstáculos presente no dia-a-dia, como as discordâncias; diferenças
de ideias; valores; personalidades sentimentos; falhas na comunicação; comportamentos
agressivos; estresse; cansaço físico e emocional; limite e ou invasão de espaço; desrespeito à
pessoa; alta rotatividade; falta de confiança e estilo de liderança.

Eu acho, que assim, a visão do todo, agilidade, quando eu cheguei assim, eu não
conseguia ter visão do setor inteiro, assim. Eu penava assim muito isolada, quem são
os meus pacientes, eu me concentrava muito nos meus pacientes, eu acho que eu
criei muita habilidade, eu acho que estou mais ágil também, mais rápida,[...] e
assim... amadurecida assim, tentando evitar conflitos, sabe tentando o tempo todo
evitar conflitos, porque eu não era assim quando eu formei, sabe! Às vezes iniciava
uma discussão, assim desnecessária, agora eu acho que eu amadureci, pensar direito

120
antes de falar, porque a gente escuta muito. Às vezes, a pessoa nem tem razão e fala,
e aí eu aprendi a abstrair, para não começar um conflito ali desnecessário. Eu acho
que eu tenho amadurecido nesse sentido. (ENF8)
Eu já fui muito contundente quando era mais novo, era muito fechado, para ser bem
pontual, eu era talvez intolerante, sabe? Se eu não concordasse, eu brigava até o
final. Porque não... Porque eu não concordava. Hoje, se eu não concordo, eu vou
falar que eu não concordo e vou tentar explicar o porque que eu não concordo. Por
mais que às vezes eu não concorde sem saber explicar o porque, mas eu vou
respeitar. Não vou falar que ele está errado, que eu vou deixar de fazer, ou que vai
ser assim. Eu vou procurar saber o porque do fato e não simplesmente julgar. Antes
não. Então eu sou muito ponderado, quando isso acontece, eu tento sempre me
basear em algo que aconteceu antes, para tomar determinadas condutas, até para
nortear um pouco da forma que eu pensei. (ENF15)
Então eu observo assim... Amadurecimento mesmo. Agora eu penso mais quais
batalhas eu vou travar e o que eu vou deixar passar. Até para melhorar o
relacionamento interpessoal. Eu acho que eu era mais incisiva. (ENF17)

De posse desses depoimentos, ainda na concepção de Camelo et al. (2016) é
necessário do comprometimento do enfermeiro com o processo de gestão, e isto exige
atributos como inovação e criatividade; conhecimento técnico e visão clínica, educação
permanente, tomada de decisão, liderança, gerenciamento de recursos, competência relacional
e interpessoal para gerir conflitos, os quais podem ser norteado também através dos processos
de aprendizagem, buscando a motivação, criatividade, participação e envolvimento da equipe
na construção desse processo, devendo ser de forma compartilhada obtendo melhor aceitação
da equipe, tornando-os corresponsáveis aos objetivos estabelecidos, afim de promover um
ambiente organizacional satisfatório, pois quando não bem administrado, o enfermeiro e
equipe tendem a apresentar um esgotamento profissional
Reporto-me então a questão desse esgotamento baseando-me em Schön (2000) num
apontamento que chegue próximo a essa reflexão, assim o autor traz que existe o
questionamento sobre de que forma os profissionais maduros podem ser ajudados a renovarse e a construir seus repertórios de habilidades e ideias de forma contínua, evitando o
esgotamento? Dessa maneira, o autor não traz uma resposta pronta, mas sim discorre sobre o
exercício do talento artístico profissional para a continuidade da educação, pois nele é
revelado uma liberdade para aprender através do fazer, uma forma de ajudar os iniciantes, no
caso dos enfermeiros a equipe e a si próprio a adquirirem talentos artísticos essenciais para ter
competência frente as zonas indeterminadas da prática.
Quem também abordou o esgotamento profissional foi Campos; David e Souza
(2014) ao relacioná-lo às situações de frustração, inutilidade, insegurança, desgaste e estresse
no trabalho, reportando o sofrimento no trabalho, isto é relacionado a mudanças tecnológicas
e organizacionais, menor controle de produção de trabalho e menor apoio social. Para os
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autores a enfermagem não ficou de fora do contexto produtivo e exploratório, assim explanam
os componentes ameaçadores ao ambiente ocupacional do enfermeiro como:

1) O número reduzido de profissionais de enfermagem no atendimento em saúde em
relação ao excesso de atividades que eles executam;
2) As dificuldades em delimitar os diferentes papéis entre enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem; e
3) A falta de reconhecimento nítido entre o público em geral de quem é o enfermeiro.
(CAMPO; DAVID; SOUZA, 2014)

Nesse sentido, os autores supracitados tratam e reforçam a importância de
compreender a subjetividade do trabalho da enfermagem e que os enfermeiros intensivistas
vivenciam o prazer no trabalho pelo orgulho do que se faz, pelo bom relacionamento com a
equipe e boas condições de trabalho.
Já nos estudos de Bringsvor; Bentsen e Berland (2014) as experiências e as
interações sociais são duas importantes fontes de conhecimento da prática da enfermagem.
Compactuando nessa reflexão, Peixoto; Tavares e Daher (2014) afirmam que o
relacionamento interpessoal compõe um fator determinante para a formação profissional.
Nesse sentido, nas zonas indeterminadas da profissão do enfermeiro além dos imprevistos
oriundos da demanda do cuidado, o mesmo se multiplica na dinâmica das relações e pelos
depoimentos, os enfermeiros demonstraram que no processo de enfrentamento de conflitos o
conhecer-na-ação, reflexão-na-ação e reflexão sobre a reflexão-na-ação foram se estreitando,
configurando uma prática profissional reflexiva, movimentando um aprendizado baseado nas
experiências anteriores, nas tentativas de resolução dos conflitos no ato e nos testes das
hipóteses de solução oriundas da reflexão sobre a reflexão-na-ação. Dessa maneira, cabe
refletir nos seguintes depoimentos:

Hoje eu sei, por tudo isso, o cuidado que eu exerço com o meu paciente é muito
melhor do que 10 anos atrás, ele é com um olhar muito mais preocupado quando eu
tenho um comportamento diante da minha equipe, exigindo, necessitando
determinada coisa, exatamente por olhar aquele paciente com o meu cuidado com
muito mais excelência do que ele era, há dez anos atrás. Então não dá para dissociar,
não dá para você dizer que ou você cuida do seu paciente, ou você cuida da sua
equipe, não, a gente está extremamente interligado a isso e a gente faz esse elo,
porque se você não tiver uma equipe legal, você não vai ter um cuidado bom, ou a
gente conscientiza isso, ou se você achar que isso está separado, tudo acabado, mas
isso só com o tempo mesmo, hoje eu acredito nisso, eu acredito que é necessário
esse amadurecimento, o enfermeiro ele precisa dessas boas relações pra que ele faça
um bom cuidado, ninguém cuida de alguém se não cuidar daquilo que você está
gerindo, que você está precisando daquelas pessoas, então, não faz o menor sentido,
então eu acho que vou chegar lá (risos). (ENF1)
Mas para o meu crescimento, foi muito essa questão de ser enfermeira, porque foi a
primeira experiência que eu tive como líder de uma equipe, dentro de uma terapia
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intensiva. Eu tinha tido essa experiência anteriormente da clinica médica, mas
liderar dentro da terapia intensiva, aqui foi minha primeira experiência. Então, se eu
pudesse voltar atrás, claro que eu faria coisas diferentes. Porque liderar não é fácil.
Então as vezes você toma uma atitude que você pensa: Caramba, eu poderia ter
agido de forma diferente. É muito nesse sentido. (ENF14)
Eu vejo muita falha minha. Assim, o que eu ainda tenho que melhorar. O que eu
posso ainda buscar, aprimorar enquanto conhecimento, enquanto questões de
liderança, de relacionamento interpessoal, a equipe mesmo, com a equipe direta, eu
acho que isso ainda é algo que eu fico pensando constantemente, sabe? Então eu
ainda não me sinto plenamente à vontade. Mas eu acho que isso é bom. A partir do
momento que eu não pensar mais nisso, pensar nesse tipo de prática, eu vou estar me
acomodando e consequentemente eu não vou estar mudando, não vou estar
agregando nada a isso aqui, nada também a mim, nada a enfermagem, ao cuidado do
paciente. Então eu acho que é um ponto positivo. (ENF15)

Empossando àquilo que Schön (2000) acreditou e desenvolveu acredito que os
enfermeiros ainda que tenham tentado expressar as influências do ingresso no CTI para sua
prática profissional, visto que nos depoimentos é notado a abertura dos enfermeiros para a
construção do conhecer-na-ação, no entanto sob a própria limitação e impossibilidade do que
se expressa, pois nele revela-se a inteligência que foge da racionalidade técnica. O fato é que
todos os enfermeiros precisaram e precisam vivenciar a reflexão-na-ação diante das
adversidades apresentadas no cotidiano profissional. E quando esse profissional chega num
amadurecimento onde num ato de se questionar e se eu voltasse atrás no tempo? Se eu tivesse
nova oportunidade? Se eu passar por isso novamente? O que eu deveria ter feito? Será que agi
corretamente? Nesse processo de auto-questionamentos, o aprendizado vai de configurando
baseado numa prática reflexiva, envolvendo tentativas como num processo de design
elaborando estratégias de condutas; na busca por uma performance que atenda a demanda do
trabalho e também pessoal, tudo isso esculpindo uma arte do cuidado da enfermagem, onde
talentos artísticos a cada ato e a cada dia são desenvolvidos.
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CAPÍTULO VI_____________________________________
O CICLO DA REFLEXIVIDADE
O Ciclo de Reflexividade é um esquema idealizado por Valente (2009) a fim de
viabilizar a análise do movimento da reflexividade descrito em sua tese intitulada “A
reflexividade na prática docente da graduação em enfermagem: nexos com a formação
permanente do enfermeiro-professor”.
Entendendo que a formação permanente do enfermeiro na TI envolve reflexão,
prática e formação. Os pensamentos da referida autora revelam proximidade com o objeto
desse estudo, pois a mesma acredita que para se concretizar uma prática, no ensino reflexivo é
necessário escutar e respeitar diferentes perspectivas, prestar atenção às alternativas
disponíveis, indagar as possibilidades de erro, procurar várias respostas para a mesma
pergunta e refletir sobre a forma de melhorar o que já existe.
Valente (2009, p. 155) parte da seguinte tese: “A formação permanente do enfermeiroprofessor na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense tem sido construída a partir de movimentos reflexivos, à medida que parte da
ação, constrói novos conhecimentos, desenvolve competências, e busca efetivar modificações
na sua prática”.
Dessa forma a autora (ibid., p. 156) considera a formação não como “fôrma”, não
como “engessamento”, não estanque, mas como um processo contínuo, que engloba os
conhecimentos relativos ao saber compartilhado (disciplinares e culturais) e os conhecimentos
pedagógicos e didáticos, atrelados aos conhecimentos adquiridos na prática.
A autora infere que a ação reflexiva é um processo que implica mais do que a busca
de soluções lógicas e racionais para os problemas, envolve intuição, emoção, e não um
conjunto de técnicas que possa ser “empacotado” e ensinado aos professores. Conclui que se
aprende fazendo e refletindo constantemente na e sobre a ação.
Nessa perspectiva Valente (2009) ressalta que na medida em que o profissional
coloca para si questões do cotidiano como situações problemáticas, ele está refletindo e
buscando uma interpretação para aquilo que é vivenciado. Trata-se de uma correlação aos
pensamentos de Schön (2000) sobre a reflexão-na-ação, onde a teoria, a prática e a reflexão
são fundamentais para a formação profissional, sendo capaz de encontrar respostas para os
dilemas encontrados no seu cotidiano de trabalho.
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Concatenando aos pensamentos de Schön (2008), Valente (2009, p. 107) elaborou o
Ciclo da Reflexividade sendo constituído pelo movimento AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO que
parte da reflexão de uma realidade, onde essa reflexão retorna para a realidade no sentido de
transformá-la, culminando nesse momento sua capacidade de avaliar e decidir sobre o
ocorrido, o que o leva a um novo conhecimento, que num ciclo permanente, pode ser
submetido a novas reflexões partindo da realidade, conforme a seguir:

CICLO DA REFLEXIVIDADE
PERCEPÇÃO = REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA

FORMAÇÃO PERMANENTE

REFLEXÃO SOBRE A
REFLEXÃO =
AVALIAÇÃO E DECISÃO

AÇÃO / PRÁTICA DOCENTE = CONHECIMENTO NA PRÁTICA
____________________________________________________________________________________________________________

Esquema 7 – Ciclo da Reflexividade
Fonte: Valente, 2009, p.107

Conforme constituído no Ciclo da Reflexividade o movimento da ação-reflexãoação, parte das ações iniciais; conhecimento na prática; que são provenientes de suas
habilidades culturais, profissionais, sociais e políticas, segue-se a percepção; reflexão na
prática; pressupondo numa formação contínua, partindo para o estímulo a reflexão sobre a
reflexão sobre a prática, o que culmina no movimento de avaliação e decisão, com caráter
retrospectivo, compondo dessa forma um processo permanente.
Isto significa dizer que o profissional quando admitido numa instituição;
independente dessa apropriar-se da estratégia formal da capacitação admissional; quando
apossa da reflexão sobre sua realidade, sobre seu conhecimento na prática, ele se torna capaz
de articular fatores facilitadores e dificultadores relacionados a essa prática, dessa forma
novamente refletindo e decidindo melhores possibilidades no seu agir. Nesse sentido Waldow
(2009, p. 142) retrata que esse profissional torna-se aprendente de sua própria performance
pois pensa como poderia fazer diferente e melhor, como construir teorias, novas técnicas,
testar hipóteses e modificar suas ações in locu.
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Dessa maneira, o movimento da formação permanente do enfermeiro da TI perpassa
por todas as fases do ciclo da reflexividade, assim primeiramente, cabe apreciar o esquema a
seguir:
O enfermeiro rumo ao aprendizado prático
reflexivo

FORMAÇÃO PERMANENTE

CONHECIMENTO NA PRÁTICA: O enfermeiro se percebe
como novato; utiliza de seus conhecimentos prévios e
conhecimentos adquiridos pela experiência; busca
conhecimentos através de estudos pessoais, cursos e pósgraduação
REFLEXÃO NA PRÁTICA: O enfermeiro é atravessado pela
invisibilidade do treinamento admissional; busca esse
treinamento de forma não formalizada através de suas
reflexões durante a prática e assim desenvolve percepções e
hipóteses frente as zonas indeterminadas da profissão;
sendo esse um momento em que se sente só, pela ausência
de um enfermeiro instrutor e pela própria condição de que a
construção do conhecimento-na-ação é introspectiva

Entendendo a performance do outro
CONHECIMENTO NA PRÁTICA: O enfermeiro se depara
com o acolhimento, nesse momento o seu
conhecimento pode alicerçar as relações de trabalho.
REFLEXÃO NA PRÁTICA: Estimulada pelas dificuldades
do cotidiano; elege enfermeiros para pedir ajuda e
observa constituindo “o aprender com”; isto faz com
que reproduza os atos baseado sob sua percepção
crítica reflexiva e posteriormente à sua REFLEXÃO
SOBRE A REFLEXÃO-NA-AÇÃO, sendo um ato modificado
em relação à experiência anterior.

Desenvolvendo o talento artístico profissional
como líder da enfermagem
CONHECIMETO NA PRÁTICA: Ser novato na TI é um desafio e
revela fragilidades nas relações com a equipe por deficiência
de conhecimento e domínio do contexto da TI
REFLEXÃO NA PRÁTICA: Seu âmbito prático é a liderança,
onde é revelada deficiência na infraestrutura de material e
pessoal; bem como sua prática está em torno da liderança da
equipe e do cuidado. É atravessado por várias zonas
indeterminadas, em que precisa exercer sua liderança ainda
quanto novato.
REFLEXÃO SOBRE A REFLEXÃO-NA-PRÁTICA: Reflexões e
reformulações de condutas geraram amadurecimento, assim
estando abertos para novos aprendizados que repercutam na
sua prática.

Esquema 8 – Ciclo da Reflexividade
e categorias levantadas
Fonte: Resultado da pesquisa,
inspirado em Valente, 2009, p.107 e
Schön (2000)
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Acredita-se que à medida que ocorre o enfrentamento do novo, reflexões vão
surgindo, novas ações são adotadas e reelaboradas, dessa maneira, sendo concretizadas as
fases descritas no Ciclo da Reflexividade, aonde o profissional vai se distanciado do patamar
iniciado a perito (BENNER; 2001), conforme ilustrado na figura a seguir:

CICLO DA
REFLEXIVIDADE

NOVATO

>> NOVATO AVANÇADO >> COMPETENTE >> PROFICIENTE >> ESPECIALISTA

Figura 7 –Ciclo da Reflexividade e Níveis de Proficiência
Fonte: Elaboração própria modificado de Valente (2009) e Benner (2001), somado aos recursos do Microsoft
Word; boneco adquirido pela Canstockphoto Disponível em:
<http://www.canstockphoto.com.br/downloads.php?pid=8405d88b2f1ab70496232b2f3185bdaf4988147> acesso
em 30 mai 2015.

Vale considerar que há uma relação do ciclo da reflexividade às diferenças das
características individuais, pois como a exemplo do manejo do bambu citado anteriormente
sob referência de Tabak (2010), algumas pessoas, não portam, ou não se permitem a
processos de design, sendo assim, não apenas seu raciocínio, como os resultados do seu
trabalho demonstram resistência à mudanças. Nesse sentido, trabalhar com pessoais assim é
difícil e às vezes prejudica o andamento do coletivo, sendo esse um desafio para chefia e para
o grupo, na adesão e no incentivo do sujeito para mudanças.
Primeiramente, tornam-se um incômodo para ambas as partes, porém o poder de
persuasão do coletivo, pode em alguns casos condicionar àquele que à princípio não se
permite mudar à se engajar ao novo. Acredito que novas pesquisas seriam necessárias sobre o
resultado desse trabalho que é realizado mais pela “imposição” pelo andamento do coletivo
(imposição pela presença de atos sadios no trabalho); ou seja, por motivações externas em
detrimento das internas, oriundas do movimento introspectivo que geram mudanças. Nesse
sentido, para que o ciclo da reflexividade de fato aconteça, é condição sine qua non, que haja
essa flexibilidade, engajamento, transformando o bambu rígido em diversas possibilidades de
trabalho.
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CAPÍTULO VII_____________________________________
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atendendo aos objetivos dessa pesquisa, foi possível descrever como ocorreu a
admissão do enfermeiro na TI e o quanto o conhecimento prévio desse enfermeiro foi tangível
para seus primeiros momentos nesse novo contexto de trabalho, implicando inclusive na sua
motivação para busca de novos conhecimentos a fim de exercer seu papel de líder de uma
equipe que à princípio domina o contexto.
Constatei também que os enfermeiros utilizaram várias estratégias para aprender a
trabalhar na TI, assim sutilmente observaram os colegas mais experientes, buscaram ajuda,
reconheceram que os enfermeiros veteranos tiveram grande influência na construção do seu
aprendizado. Denotaram que os demais membros da equipe de enfermagem e outros
profissionais da equipe também foram fundamentais e acessíveis nesse momento.
Os desafios para o aprendizado também foram notáveis, no que tange ao
relacionamento interpessoal, sendo esse como fator tanto favorável como desfavorável ao
aprendizado, a própria peculiaridade da instituição ser universitária por atender a uma
variedade de perfis de pacientes não apenas favoreceu o aprendizado, mas também é um fator
motivador para os estudos e busca do melhor agir do enfermeiro. Dado isso, os participantes
da pesquisa demonstraram serem proativos no que tange a sua formação, atravessando o
“além muros” do campo de trabalho para se aprimorar.
As questões de infraestrutura física e de pessoal vieram como fatores desfavoráveis
ao conhecimento, do contrário surgiu uma nova forma de aprendizado, ou seja, “o
desaprender” para se adequar à precariedade vivenciada na instituição e conseguir efetivar o
cuidado dentro das possibilidades do contexto, viabilizando o conforto e minimizando os
riscos ao paciente.
Quanto as influências que a admissão no enfermeiro na TI para sua prática
profissional, foi percebido que essa trajetória não foi e não é fácil, demanda de persistência do
profissional, o qual estipula estratégias para seu engajamento e efetivação do seu papel de
líder no setor. Assim, esses enfermeiros, reconhecem que a partir de diversas reflexões e
atitudes vai se conjecturando seu amadurecimento profissional, permitindo-se a partir do
encadeamento dessas experiências, das relações de trabalho, do contexto apresentado, da
busca de conhecimento uma formação permanente tangível.
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Esse estudo teve como limitação enfrentada a dificuldade de encontrar o tempo ideal
para que os enfermeiros se ausentassem do campo assistencial para o momento das
entrevistas, visto que a demanda de trabalho no setor foi notório, ainda que os enfermeiros se
disponibilizassem para contribuir com essa pesquisa.
Outra limitação encontrada para o construção desse estudo foi encontrar pesquisas
que abordassem o objeto da formação permanente do enfermeiro, dessa maneira, precisei
realizar inúmeras buscas em bases de dados que aproximassem dessa temática, contribuindo
na fundamentação e discussão dessa pesquisa. Registro também essa mesma dificuldade em
pesquisas com enfoque nos teóricos escolhidos.
Vale também colocar como dificuldade que acredito que está relacionada ao meu
início de caminhada na pesquisa com mais profundidade, é a questão de organização e análise
de dados. Assim eu posso dizer que por várias vezes eu fiz autoanálise sobre todo o percurso
do meu referencial teórico sobre minha própria vida de mestranda, todos os pensamentos que
tive, desde o início da construção dessa pesquisa e tudo que foi construído e desconstruído.
Assim, ainda que eu tenha tido uma boa relação com a minha orientadora, donde eu percebi o
quanto ela foi facilitadora nessa caminhada; eu percebi que o conhecimento pode ter
influências externas, porém ele de fato se dá quando o engajamento do pesquisador começa de
forma introspectiva e partir de inúmeras leituras (literalmente fiz diversos desenhos para
entender a pesquisa), avanços, retrocessos e muita autocrítica, me possibilitou a traçar metas
diárias e assim, chegar às considerações finais, as quais não acabam aqui.
Nesse sentido, urge como resultado desse trabalho ser amplamente divulgado, assim
acredito que no que foi levantado, o desabafo desses enfermeiros e também a superação
poderão de fato subsidiar e até provocar diversos profissionais e gestores de instituições
hospitalares de ensino, públicas e privadas; unidades especializadas; escolas de enfermagem a
reavaliarem sobre a admissão do enfermeiro, não apenas pelo critério do campo da educação,
mas pelo campo do cuidado, da gestão e da segurança do paciente.
Incentivo que novas pesquisas sejam realizadas, visto que o enfermeiro que
configura de fato a formação permanente, mostra nos resultados do seu trabalho um
diferencial e todos são beneficiados e podem ser engajados nesse mesmo mover, em
construir-se, aprimorar-se e interferir positivamente nos resultados.
Deixo como recomendação a possibilidade de novos estudos, a partir dos resultados
no que tange a formação do enfermeiro na sua admissão TI tendo em vista que precisa ser um
processo programado, instituído dentro das diversas dimensões que esse contexto oferece,
bem como os enfermeiros mais experientes precisam estar comprometidos nesse processo.
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Dessa maneira, é preciso dimensionar as possibilidades que o ambiente de TI oferece para que
o aprendizado aconteça, e o momento da admissão do enfermeiro na TI seja visto pelo novato
como uma oportunidade e não um momento de choque de realidade em vista da sua falta de
conhecimento e do impacto das relações de trabalho e liderança que estão nesse processo.
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N
º

TOTAL
ENCONTRAD
OS

Periódico

Tìtulo

País de
origem

Disponível em:

1

2

Objetivo

Abordagem

Labeau;
Chiche. Blot,
2012

International
Journal of
Nursing
Studies

Postregistration
ICU nurses
education:
Plea for a
European
curriculum

Bélgica
e
França

http://www.journalofnurs
ingstudies.com/article/S
0020-7489(11)003002/pdf

Editorial

Editorial

Bahadori et al,
2014

Iranian Red
Crescent
Medical
Journal

Factors
Affecting
Intensive
Care Units
Nursing
Workload

Irã

http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4
222019/

Determinar os fatores que afetam
a carga de trabalho de
enfermagem na UTI dos postitais
filiados á Universidade de Teerã
de Ciências Médicas

Estudo transversal
e analíticodescritivo. Utilizado
questionário.

Participantes e
campo da pesquisa

Conclusão

Aborda a UTI como área especializada que demanda
conhecimento dos enfermeiros, porém ressalta que
estudos recentes demonstram inadequação de
conhecimentos, por vezes alarmante. Ressalva que há
a presença da gama de conhecimentos gerais
relacionado à UTI porém sem profundidade no
conhecimento especializado. No entanto coloca que a
UTi é um ambiente que estimula do aprendizado
durante a carreira e que novatos precisam de pelo
menos 2 anos para chegar próximo ao conhecimento
dos enfermeiros mais experientes. Traz a necessidade
de uma uniformidade na educação do enfermeiro para
UTI nos cursos de especialização e há uma
necessidade de qualificação pan-euroéia neste
sentido.l Sugerem então, a formulação de currículo
pan-europeu preparaNdo enfermeiros para atuar na
UTI, tendo apoio e participação da equipe
multiprofissional, orientando novas gerações de
enfermeiros para UTI dentro da visão multidisciplinar.

Foram 400
enfermeiros de
UTIs dos hospitais
filiados à
Universidade de
Teerã de Ciências
Médicas.

Surgiram 25 fatores que afetam a carga de trabalho da
enfermagem das UTIs, os quais foram divididos em 3
categorias: estrutura, processo e atividade, os fatores
mais importantes foram a falta de responsabilidades e
autoridades claras, execução de tarefas
desnecessárias, incompatibilidade entre a capacidade
das enfermarias e o número de pacientes e ajuda a
alunos e funcionários recém-contratados.
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3

Kadoura, 2013

The Journal
of
Continuing
Education in
Nursing

The effect
of preceptor
beahavior
on the
thinking
skills of new
graduate
nurses in
the
Intensive
care unit

EUA

http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23964674

Rever as conclusões de um
estudo que visa as percepções
dos recém-graduados quanto ao
desenvolvimento de suas
habilidades de pensamento
crítico, através de seus
relacionamentos com seus
preceptores em contextos de
cuidados intensivos.

Pesquisa qualitativa
exploratória
descritiva. Coletado
dados demográficos
e realizado
entrevista semiestruturada.

Estudo realizado em
unidades de terapia
intensiva de dois
hospitais. Os
sujeitos da pesquisa
foram 8 enfermeiros
recem-graduados
de cada hospital
(N=16)

As relações entre os recém-graduados e os
preceptores desempenham um fundamental papel no
desenvolvimento de habilidades de pensamento
crítico. Os preceptores devem estar bem preparados
para orientar e facilitar a adaptação de novos
enfermeiros em seu ambiente de trabalho,
promovendo a segurança do paciente e minimuindo os
custos com a rotatividades desses profissionais.

4

Brediger, 2009

Critical Care
Nurse

Developing
a mentor
program for
our
cardiovascu
lar ICU.

EUA

http://ccn.aacnjournals.
org/content/29/2/112.full
.pdf+html

Trata do desenvolvimento de um
programa de mentores
(preceptores) para o treinamento
de novos enfermeiros para atuar
em UTI cardiovascular.

Opinião de
especialista / relato
de experiência

5

Reddish;
Kaplan, 2007

Critical Care
Nurse

When are
new
graduate
nurses
competente
in the
Intensive
unit?

EUA

Disponibilizado através
do Programa de
Comutação
Bibliiográfica

Descrever a evolução de
enfermeiros recém-graduados
numa UTI cirúrgica, sua transição
de iniciante à profissional
competente.

Estudo quantitativo
comparativo entre
grupos , realizado
teste t de student ou
o qui-quadrado
conforme
apropriado;
significância P<05.

estudo realizado
com 11 enfermeiros
preceptores e 13
novos enfermeiros
em treinamento de
um hospital de
trauma nos EUA.

Fram analisadas em 5 fases dos níveis de
competência sendo avaliadas utilizando ferramentas
de avaliação padrão. O processo de orientação ao
novato neste estudo flutou em torno de 6 meses.
Houve confomidade nos resultados entre os
participantes da pesquisa quanto as fases II, III e IV.
Objetivos educacionais podem ser trtabalhados em
cada fase alcançada.

6

O'Kane, 2012

Critical Care
Nurse

Newly
qualified
nurses
experiences
in the
Intensive
care unit.

Inglater
ra

Disponibilizado através
do Programa de
Comutação
Bibliográfica

Investigar experiências do início
da carreira de enfermeiros recémgraduados na unidade de terapia
intensiva

Estudo
comparativo,
qualitativo,
utilizando entrevista
semi-estruturada e
grupo focal

Realizado em
hospital de ensino
numa unidade de
terapia intensiva em
West Yorkshire
/Inglaterra. Os
sujeitos da pesquisa
foram 8 enfermeiros
recém-graduados e
7 enfermeiros
sênior.

Os sujeitos da pesquisa demonstraram-se ansiosos
sobre gerenciamento do tempo, responsabilidade e
socialização. Os preceptores perceberam que os
recém-graduados lidaram bem com as exigências da
terapia intensiva e estão mais preparados para lidar
com o aprendizado.

O programa de mentores fornece apoio aos
preceptores, incentivando ao crescimento profissional
e pessoal. Esta iniciativa tem contribuído para
formação de novos enfermeiros da UTI cardiovascular.
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7

Muldowney;
Mckee; 2011

Critical Care
Nurse

Nurses new
to Intensive
care:
perceptions
of their
clinical
learning
environmen
t

Irlanda

Disponibilizado através
do Programa de
Comutação
Bibliográfica

Descrever como novos
enfermeiros da Unidade de
Terapia Intensiva percebem o
ambiente de aprendizagem e
identificar os fatores que
incluenciam essas percepções.

Pesquisa qualitativa
descritiva

Estudo realizado em
5 grande hospitais
de ensino da
Irlanda. Os sujeitos
da pesquisa foram
65 novos
enfermeiros de
unidades de terapia
intensiva.

Os fatores que afetam a aprendizagem incluem:
pessoal docente e comprometimento das enfermeiras
gerentes para apoiar a aprendizagem e o bom
relacionamento interpessoal. Este estudo mostrou que
os enfermeiros vêem a UTI como um ambiente de
aprendizagem clínica, associado ás relações pessoais.

8

Saghafi;
Hardy; Hillege,
2012

Contempora
ry Nurse

New
graduate
nurses'
experiences
of
interactions
in the
critical care
unit.

Austráli
a

Disponibilizado através
do Programa de
Comutação
Bibliográfica

Descrever sobre a experiência
das interações interpessoais
entre o enfermeiro recémgraduado e o médico,
enfermagem, apciente e família
na UTI

Abordagem
fenomenológica

Entrevistas
gravadas à 10
enfermeiros recém graduados
(formado nos
últimos 12
meses)de uma
unidade de terapia
intensiva em
Sidney/Austrália

As relações interpessoais dos enfermeiros recémformados na UTI dão origem a diversos pensamentos,
percepções e sentimentos que podem impactar no seu
desenvolvimento profissional, permanência e
satisfação no trabalho.

9

Elmers, 2010

Critical Care
Nurse
Quartely

The role of
preceptor
and nurse
leader in
developing
intensive
care unit
competency

EUA

http://journals.lww.com/
ccnq/pages/articleviewe
r.aspx?year=2010&issu
e=01000&article=00003
&type=abstract

Explorar fatores significativos que
têm a capacidade de influenciar
negativa ou positivamente o
sucesso de um programa de
orientação a enfermeiros para
cuidados intensivos (tradução
nossa)

Opinião de
especialista / relato
de experiência

No passado, apenas os enfermeiros experientes foram
contratados para trabalhar nas áreas de cuidados
críticos. Com a prolongada escassez de enfermagem,
mais e mais instalações estão contratando graduados
de enfermagem recentes para trabalhar nestes rápido
unidades de cuidados intensivos. Quatro fatores que
são especialmente cruciais para o sucesso de um
programa de orientação de cuidados intensivos. Estes
fatores incluem:
1. forte apoio liderança durante todo o processo de
orientação abrangente.
2. Selecção preceptor apropriado.
3. foco no desenvolvimento de habilidades de
pensamento crítico.
4. O uso de um plano de orientação baseada na
competência.
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1
0

Long et al,
2013

Nurse
Education
Today

Analysing
the role of
the PICU
nurse to
guide
education of
new
graduate
nurses.

Austráli
ae
Nova
Zelândi
a

http://www.nurseeducati
ontoday.com/article/S02
60-6917(13)00018X/fulltext

Determinar os conhecimentos
fundamentais, habilidades e
atributos dos enfermeiros
competentes da UTI pediátrica

1
1

Alonso-Ovies
et al, 2010

Revista
Medicina
Clínica

http://www.elsevier.es/e
s-revista-medicinaclinica-2-articuloutilidad-del-analisismodal-fallosS0025775310700208

Analisar de forma proativa o
processo de incorporação de
novos enfermeiros na unidade de
terapia intensiva, a fim de
detectar áreas de risco e
estabelecer melhorias que
aumentam a segurança do
paciente crítico

1
2

Buffum;
Bradon, 2009

The Journal
of Perinatal
& Neontal
Nursing

Utilidad del
Espanh
análisis
a
modal de
fallos y
efectos
para la
mejora de
la seguridad
de los
pacientes,
en el
proceso de
incorporació
n de nuevo
personal de
enfermería
a un
servicio de
medicina
intensiva
Mentoring
EUA
new nurses
in the
neonatal
intensive
care unit:
impact on
satisfaction
and
retention.

https://www.ncbi.nlm.nih
.gov/pubmed/19915420

Descrever as vantagens do
desenvolvimento de um programa
de orientação na UTI neonatal,
bem como a importância de
compreender como as diferenças
entre geraçõe precisam ser
abordadas para melhor utilizar os
talentos dos enfermeiros

Estatística
descritiva

Pesquisa realizada
com 15 enfemeiras
de 8 UTIs
pediátricas da Nova
Zelândia e Austrália
durante 2008.

Os enfermeiros no decorrer de 1 ano do ingresso na
UTI pediátrica realizam atividades e cuidados
complexos. Os resultados destes estudos ofereceram
subsídios quanto a prática real a serem priorizados nos
conteúdos das pós-graduação e demias programas
educacionais.
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Bonetti;
Destrobecq;
Nucchi, 2009

Professioni
Infermeristic
he

Reception
and
integration
of novice
nurses: a
study in
ICU's in 10
hospitals in
Milan

Itália

https://www.ncbi.nlm.nih
.gov/pubmed/19356329

1
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Straka et al,
2012

Journal for
Nurses in
Staff
Developme
nt

EUA

https://www.ncbi.nlm.nih
.gov/pubmed/23222433

1
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VanderspankWright et al,
2011

Dynamics

Canadá

https://www.ncbi.nlm.nih
.gov/pubmed/22279846

1
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BaumbergerHenry, 2012

The Journal
of
Continuing
Education in
Nursing

The impact
of education
and
simulation
on pediatric
novice
nurses'
response
and
recognition
to
deterioratin
g.
Learning
end-of-life
care in ICU:
strategies
for nurses
new to ICU.
Registered
nurses'
perspective
s on the
new
graduate
working in
the
emergency
department
or critical
care unit.

EUA

http://www.healio.com/n
ursing/journals/jcen/201
2-7-437/%7B8b1eeb64-f71d4f6b-b8e0ca64cbf5a0ce%7D/regi
stered-nursesperspectives-on-thenew-graduate-workingin-the-emergencydepartment-or-criticalcare-unit

Examinar as táticas de
socialiação implementadas pelo
sistema organizacionam em
unidades de terapia intensiva de
dez hospitais de Milão, a fim de
ajudar enfermeiros novatos para
começar melhor no seu novo
emprego.

Questionário
aplicado on line aos
gestores de UTIs de
10 hospitais de
Milão.

Existe um planejamento para socializar os enfermeiros
novatos , a cada um deles há um enfemeiro
especialista que o acompanha, sendo a novata em
excesso na equipe, o período de socialização
planeada variou de 3 a 6 meses. A relação com o
mentor, apoio do grupo atribuiçõese avaliações são
fundamentais neste período.

São oferecidas soluções práticas para o novos
enfermeiros da UTI para o cuidado de pacientes no
contexto do fim da vida.

Descreve as perspectivas dos
enfermeiros sobre as relações de
trabalho com enfermeiros
admitidos na Emergência e
cuidados intensivos.

Abordagem
qualitativa

Realizado grupo
focal, total de 6
grupos de
enfermeiros.

Há uma relação de falta de confiança e aceitação do
enfermeiro admitido. Sugere-se que preceptores,
orientadores e equipe apoiem aos novatos.
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Bucchi; Mira,
2010

Revista da
Escola de
Enfermage
m da
Universidad
e de São
Paulo

Reelaboraç
ão do
treinamento
admissional
de
enfermeiros
de Unidade
de Terapia
Intensiva.

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S008062342010000400021&l
ng=en&nrm=isso

Reestruturar o processo de
treinamento admissional de
enfermeiro na Uti de um hospital
privado do município de São
Paulo

Abordagem
qualitativa,
pesquisação. Foram
realizadas 6
reuniões para
análise situacional
do treinamento
admissional
resultando na
reelaboração do
processo de
treinamento
admissional.

Realizado grupo
focal . Os sujeitos
da pesquisa foram
11 enfermeiros e
interlocução com 18
enfermeiros por
meio de
comunicação
eletrônica.

Foi definico o conceito de treinamento admissional
Emergiram temas durante o diagnóstico situacional do
treinamento admissional, foram identificados e
analisados pelos enfermeiros fatores intervenientes
para os quais foram feitas proposições de intervenção.
Os enfermeiros sugeriram contínuo processo de
avaliação do treinamento admissional para sua
melhoria, visto que não é um processo acabado.

1
8

Kitahara,
Kimura,
Padilha; 1999

Revista da
Escola de
Enfermage
m da
Universidad
e de São
Paulo

Seguimento
do
enfermeiro
graduado
na Escola
de
Enfermage
m da USP:
sua
inserção em
Unidades
de Terapia
Intensiva.

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S008062341999000300010&l
ng=pt&nr=iso

Identificar as atividades
desenvolvidas após a formatura
pelos enfermeiros graduados na
Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo e
caracterizar a inserção destes
enfermeiros em Unidades de
Terapia Intensiva no que se
refere ter sido ou não sua
primeira atuação, à experiência
anterior de trabalho em UTI, ao
treinamento inicial específico e ás
dificuldades enfrentadas para
assumir as atividades nessa
unidades.

Abordagem
quantitativa.
Questionário com
questões abertas e
fechadas a
enfermeiros
formados na USP
no período de 1991
a 1995. Os dados
foram tabulados e
analisados com
base em números
absolutos e
percentuais, as
respostas abertas
foram agrupadas de
acordo com suas
semelhanças.

os sujeitos da
pesquisa foram 117
enfermeiros
formados na Escola
de enfermagem da
Universidade de
São Paulo no
período de 1991 á
1995. Utilizado
questionário com
questões abertas e
fechadas.

52,8% dos enfermeiros não tinham experiência de
trabalho em terapia intensiva e ainda que 64,1% dos
enfermeiros teram recebido treinamento inicial
específico, foram mencionadas dificuldades para
assumir as atividades na UTI como: a falta de destreza
manual e de conhecimento teórico (45,4%), o
manuseio de equipamentos( 25,8%) e o
relacionamento com equipes de enfermagem e
multiprofissional (8,2%).
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Buchi et al,
2011

Acta
Paulista de
Enfermage
m

Enfermeiro
instrutor no
processo de
treinamento
admissional
do
enfermeiro
em unidade
de terapia
intensiva.

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S010321002011000300012&l
ng=en&nrm=iso

Definir e analisar o perfil do
enfermeiro-instrutor do
treinamento admissional de
enfermeiro de Unidade de
Terapia Intensiva.

Abordagem
qualitativa,
pesquisação

Utilizado grupo focal
e interlocução
eletrônica, contouse com 29
enfermeiros da
Unidade de Terapia
Intensiva de um
hospital de atenção
terciària da rede
privada do
município de São
Paulo.

O enfermeiro instrutor deve ter conhecimento técnicocientífico atualizado, postura ética e ahbilidade para
ensinar, tem o papel fundamental no processo de
treinamento admissional.

2
0

Koizumi et al,
1998

Revista
Latina
Americana
de
Enfermage
m

Educação
continuada
da equipe
de
enfermage
m nas UTIs
do
município
de São
Paulo.

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S010411691998000300005&l
ng=en&nrm=iso

Verificar quais são e quando são
desenvolvidos os programas de
educação continuada intra-muros
para equipe de enfermagem, bem
como, quem os desenvolve.

Estudo quantitativo.
Utilizado técnica de
amostragem casual

Estudo mulcêntrico
em 47 UITs
distribuídas entre 32
hospital em São
Paulo / BR

Das UTI estudadas 79,1% tiveram treinamento inicial
específico para equipe de enfermagem. Os programas
de atualização são desenvolvidos por 41,9% das UTIs
e abordam principalemente revisões de técnicas,
rotinas e atualizações de patologias. O treinamento
inicial e programas de atualização são realizados
predominantemente pomeiros de UTI.
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1

Coan et al,
1996

Revista da
Escola de
Enfermage
m da
Universidad
e de São
Paulo

A opinião
de
enfermeiros
recémadmitidos
sobre o
programa
de
treinamento
para a sua
integração
em um
hospital de
ensino

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S008062341996000200002&l
ng=en&nrm=iso

Conhecer opinião dos
enfermeiros recém-admitidos
sobre o programa de treinamento
para sua integração em um
hospital de ensino e Obter
subsídios para a avaliação e
reformulação do programa de
treinamento para a integração de
enfermeiros recém-admitidos,
ministrado pela Educação
Continuada do Departamento de
Enfermagem de um hospital de
ensino

Pesquisa
quantitativa
(frequência absoluta
e relativa)

Os dados foram
obtidos por meio de
um questionário,
respondido por
enfermeiros recém
admiticos no
Hospital
Universitário da
Universidade de
São Paulo, na
cidade de São
Paulo

O programa de treinamento inicial tem cumprido sua
função. Há necessidade de reformulações de conteúdo
e no desenvolvimento do programa, bem como deve
ser mais próximo às realidades das unidades, deve
aumentar a orientação sobre Sistematização da
Assistência de Enfermagem, supervisão e liderança e
sistema de informação.
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Siqueira;
Kurgant, 2005

Revista da
Escola de
Enfermage
m da
Universidad
e de São
Paulo

Estratégia
de
capacitação
de
enfermeiros
recémadmitidos
em
unidades de
internação
geral

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S008062342005000300002&l
ng=en&nrm=iso

apresentar um programa de
capacitação de enfermeiros
recém-admitidos, implementado
em unidades de internação de um
hospital privado de São Paulo.

Opinião de
especialista / relato
de experiência

A divisão do trabalho entre a unidade de educação
continuada, monitores e enfermeiros encarregados,
permitiu dinamizar o processo admissional, liberando
os enfermeiros da educação continuada para
constituírem mais grupos de iniciantes, bem como
realizarem atividades educacionais nas diversas áreas,
o que ficava comprometido, anteriormente. Observouse que este programa permite a consideração das
experiências anteriores do recém-admitido,
propiciando a evidência das suas competências e
flexibilidade de tempo para o desenvolvimento
daquelas que se apresentam necessárias, de acordo
com a evolução de cada um. Vale enfocar que o
desenvolvimento de competências se insere nas
propostas participativas, pela crença de que todos têm
competências a serem desenvolvidas. Trata-se assim
de uma maneira construtiva de se perceber o outro e
de se desenvolver a cooperação e a solidariedade.

2
3

Mattos, Stipp,
2009

Acta
Paulista de
enfermage
m

programa
Trainee: um
modelo de
gestão de
enfermeiras
recémgraduadas

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S010321002009000600017&l
ng=pt&nrm=iso&tlng=pt

relatar a experiência do
desenvolvimento de um programa
de treinamento, intitulado de
Programa Trainee, pertencente
ao Setor de Educação
Continuada do Hospital PróCardíaco localizado no Município
do Rio de Janeiro.

Relato de
experiência

Apresenta uma proposta de capacitação de
enfermeiras recém-graduadas, ao mesmo tempo em
que busca criar espaços para troca de conhecimentos
e formação de uma política institucional de inserção da
jovem enfermeira no mercado de trabalho.
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Holanda;
Cunha, 2005

Revista
Latina
Americana
de
Enfermage
m

Tempo de
permanênci
a de
enfermeiros
em um
hospitalescola e
valores
monetários
despendido
s nos
processos
de
admissão,
desligament
oe
provimento
de novo
profissional.

Brasil

http://www.scielo.br/scie
lo.php?script=sci_arttext
&pid=S010411692005000500006&l
ng=en&nrm=iso

Conhecer o tempo de
permanência dos enfermeiros
numa instituição hospitalar e sua
relação com o valor monetário em
horas/salário, referente á
admissão, à saída e ao
provimento de novo enfermeiro.

Abordagem
quantitativa, foi do
tipo descritiva, de
caráter longitudinal
e retrospectivo,
realizada a partir
dos registros de
desligamentos de
enfermeiros no
período de três
anos, janeiro de
2000 a dezembro
de 2002

Realizou-se no
Serviço de
Educação
Continuada (SEC) e
no Departamento de
Recursos Humanos
(RH) de uma
instituição hospitalar
filantrópica de porte
especial em São
Paulo. Utilizado 109
registros de
enfermeiros que se
desligaram da
instituição. Foi
realizado também
um relatório dos
valores monetários
médios das
horas/salário dos
profissionais de RH
e do SEC, gerados
pelo processo de
admissão,
desligamento,
provisão e
treinamento de novo
profissional.

O estudo mostrou que o tempo de permanência do
enfermeiro na instituição foi curto (média de 20 meses
e mediana 18); 30,53% dos enfermeiros deixaram o
hospital com menos de 1 ano; o valor monetário médio
para admissão e desligamento de enfermeiros foi de
R$ 881,43 o tempo de permanência breve duplicou o
custo para a contratação de novo profissional.
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APÊNDICE 2
(página 1 de 2)
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(RESOLUÇÃO nº466/12 – CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE)

Prezado(a) Senhor(a),

Eu, Patrícia Veras Neves de Oliveira, Enfermeira, COREN-RJ 67173, sou pesquisadora responsável por
uma dissertação de mestrado em desenvolvimento cujo título é “A admissão e a formação permanente do
enfermeiro na Terapia Intensiva: construção de saberes e competências”, cujos objetivos são: descrever o
processo admissional do enfermeiro na Terapia Intensiva; identificar os aspectos que propiciam a formação
permanente do enfermeiro a partir de sua admissão na Terapia Intensiva; e analisar a formação permanente do
enfermeiro a partir de sua admissão na Terapia Intensiva. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, tipo
estudo de caso, sob orientação da Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcante Valente. Esta pesquisa está vinculada ao
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense. Para tal, você está sendo convidado a participar desta pesquisa na qualidade
de sujeito investigado.
O aceite em participar deste estudo implicará nas seguintes questões:
de acordo com sua disponibilidade;
regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos.

e retirar o consentimento a qualquer momento;
no caso da aceitação; sem qualquer prejuízo, uma vez que é voluntária sua participação, sem que sofra qualquer
prejuízo, punição ou constrangimento;
-se emocionalmente mobilizado, será possível interromper a entrevista,
para que seja realizada uma conversa não gravada, sendo possível retornar a entrevista em outro momento.
recusar-se, por qualquer motivo, a responder as perguntas caso sinta-se constrangido ou
desconfortável por qualquer natureza;
do, os dados poderão ser divulgados em eventos e publicados
na íntegra, ou em partes, e que para tanto será garantido seu anonimato;
de Pessoal, Educação em Enfermagem e Terapia Intensiva;
podendo esclarecer dúvidas sobre o projeto e sua participação em qualquer etapa deste estudo;
Tendo em vista as características do processo de participação nesta pesquisa, e caso esteja de acordo, solicito a
aposição de sua assinatura ao fim deste documento.
(página 2 de 2)
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APÊNDICE 2 (CONTINUAÇÃO)
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(RESOLUÇÃO nº466/12 – CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE)
CONSENTIMENTO
Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações sobre o estudo citado, que li ou que
foram lidos para mim.
Eu discuti com a mestranda Enfª Patrícia Veras Neves de Oliveira, sobre a minha decisão em participar neste
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos deste estudo. Concordo voluntariamente em participar
deste projeto de dissertação de mestrado, na condição de participante da pesquisa. Ficou claro também que
minha participação é isenta de despesas. Estou ciente também que minha participação é anônima, ou seja, em
nenhum momento meu nome será exposto, e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem
penalidades ou prejuízos da ordem financeira, social, moral ou profissional e sem perda de qualquer benefício.
Além disso, estou ciente de que eu e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e assinar na última folha. Estou a par de que a
pesquisadora está a minha disposição para sanar qualquer tipo de dúvida e fornecer mais informações sobre este
estudo, caso seja de meu interesse.
Rio de Janeiro, _____ de _____________de 2016.
_____________________________
Nome do sujeito da Pesquisa / RG
______________________________
Assinatura do participante da Pesquisa

________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal Fluminense / Hospital Universitário Antônio Pedro localizado na Rua
Marquês do Paraná, 303, 4º andar, Centro - Niterói/RJ, cujo telefone é (21)2629-9189 para obter informações
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:

________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
Pesquisador Responsável:
Patrícia Veras Neves de Oliveira
patriciaverasenf@gmail.com
Cel.: (21) 98016 9746

Instituição Proponente:
Universidade Federal Fluminense
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Programa de Pós-Graduação em
Ciências do Cuidado Em Saúde
Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde.
Rua Dr. Celestino, 74, 6º andar, Centro – Niterói/ RJ
CEP: 24.020.091
Tel.: (21) 2629 9494
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APÊNDICE 3

ROTEIRO PARA ENTREVISTA

Hora do início:
Hora do término:
IV.

Dados de Identificação:
a. Pseudônimo
b. Idade
c. Sexo

V.

Dados relacionados a formação profissional:
a. Categoria Profissional no CTI:
b. Ano de ingresso no CTI:
c. Quanto a formação:
 Ano de conclusão da graduação
 Tem especialização/ mestrado ou doutorado? Qual área? Ano de
conclusão

VI.

Antes de atuar neste CTI, onde/ em que área você trabalhava ou continua trabalhando?

VII.

Conte como foi sua admissão neste CTI?

VIII.

Como você aprendeu a trabalhar neste CTI? Houve aspectos
facilitadores/dificultadores?

IX.

De que maneira a sua inserção neste CTI trouxe influências para a sua prática
profissional?
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ANEXO 1

PARECER DE APROVAÇÃO
DA PLATAFORMA BRASIL

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: A admissão e a formação permanente do enfermeiro na Terapia Intensiva: construção
de saberes e competências
Pesquisador: PATRÍCIA VERAS NEVES DE OLIVEIRA
Área Temática:
Versão: 3
CAAE: 50315615.8.0000.5243
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.409.250

Apresentação do Projeto:
O projeto é uma pesquisa qualitativa, descritiva, do tipo Estudo de Caso.
O cenário do estudo será um Centro de Terapia Intensiva Adulto de um hospital federal localizado no
município do Rio de Janeiro.
Os sujeitos da pesquisa serão os enfermeiros que trabalham neste CTI. A coleta de dados será através da
entrevista semi-estruturada e a análise de dados será realizada através da análise de conteúdo.

Objetivo da Pesquisa:
1. Descrever o processo admissional do enfermeiro na Terapia Intensiva;
2. Identificar os aspectos que propiciam a formação permanente do enfermeiro a partir da sua admissão na
Terapia Intensiva;
Objetivo Secundário:
Analisar a formação permanente do enfermeiro a partir da sua admissão na Terapia Intensiva.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Foram descritos como riscos:
Há o risco de que durante a entrevista haja reflexões que levem ao profissional a sentimentos que

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Bairro: Centro
CEP: 24.030-210
UF: RJ
Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189
Fax: (21)2629-9189
E-mail: etica@vm.uff.br
Página 01 de 03

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU
Continuação do Parecer: 1.409.250

o mobilizem emocionalmente. Caso haja algum tipo de expressão emocional tipo desabafo, choro, alteração
na voz, o entrevistado terá liberdade de parar a entrevista, ou mesmo deixá-la para outro momento, bem
como será oferecido apoio emocional através de uma conversa informal fora do momento da coleta de
dados. Outro risco é do funcionário se sentir coagido em relação às informações que ele possa oferecer
durante a coleta de dados, dessa forma, será deixado claro que todo dado colhido será garantido o
anonimato dos entrevistados, tendo garantia de sigilo e confidencialidade, bem como será garantido o direito
do participante de se retirar a qualquer momento, caso deseje.
Foram descritos como benefícios:
Quanto aos benefícios acredita-se que durante as entrevistas novas reflexões podem acontecer em relação
às formas e capacidades que os entrevistados têm para obter conhecimento, dessa forma despertando em
cada sujeito uma avaliação sobre seu percurso na TI. Bem como, esta pesquisa instrumentalizará novos
enfermeiros para a adaptação ao trabalho na Terapia Intensiva, oferecendo também subsídios à gerência da
educação permanente

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Considera-se relevante a execução do estudo pela perspectiva de que este possa contribuir para a
produção de informações sobre a admissão e formação permanente do enfermeiro na Terapia Intensiva,
podendo assim oferecer subsídio para a capacitação de tal grupo profissional.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Foram apresentadas cartas e memorando de solicitação de anuência bem como a declaração de anuência
da instituição que será campo de estudo.
Também foi apresentado O TCLE.
Recomendações:
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Todas as pendências apontadas em pareceres anteriores foram cumpridas.
Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_592444.pdf

Postagem
02/02/2016
18:39:22

Autor

Situação
Aceito

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Bairro: Centro
CEP: 24.030-210
UF: RJ
Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189
Fax: (21)2629-9189
E-mail: etica@vm.uff.br
Página 02 de 03

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU
Continuação do Parecer: 1.409.250

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Cronograma

PROJETOCEPfevereiro2016.doc

02/02/2016
18:36:11

TCLECORRIGIDOCEPfevereiro2016.do
c

02/02/2016
18:32:40

CRONOGRAMAcepfevereiro2016.doc

Outros

PedidoAutorizaHUCFF.doc

Outros

MemorandoDivisaoPesquisaHUCFF.doc

Outros

DeclaracaoAnuenciaHUCFF.doc

Folha de Rosto

PLATAFORMABRASILfolhaderostoassin
ada.doc
ROTEIROENTREVISTAPLATAFORMA
BRASIL.doc
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Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
NITEROI, 15 de Fevereiro de 2016

Assinado por:
ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
(Coordenador)

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Bairro: Centro
CEP: 24.030-210
UF: RJ
Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189
Fax: (21)2629-9189
E-mail: etica@vm.uff.br
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ANEXO 2

PRÊMIO RACHEL HADDOCK LOBO

