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Resumo 

Os enfermeiros em ambiente hospitalar, diariamente deparam-se com tecnologias 
cada vez mais inovadoras, aparelhos complexos, modernas técnicas terapêuticas e 
de assistência de enfermagem. Portanto, se faz necessário um aprimoramento 
contínuo deste profissional. O Referencial teórico da presente pesquisa busca 
indicar que o serviço de educação continuada de cada hospital contribui para essa 
formação, que proporcionará subsídios para uma ação mais efetiva e de qualidade 
na Enfermagem. A Didática utilizada pode ser essencial para promover a qualidade 
cognitiva das aprendizagens. Por conseguinte, estudos sobre o serviço de educação 
continuada são fundamentais para sua melhor compreensão e aprimoramento de 
suas atividades. Sob este prisma, este estudo objetiva levantar a estrutura didática 
dos serviços de educação continuada em enfermagem, coletando dados em um 
hospital público e outro privado de grande porte do Estado do Paraná. A pesquisa 
terá uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, em que serão 
utilizados questionários. Com este estudo se pretende conhecer os programas de 
formação continuada, sua aplicabilidade, funcionalidade e viabilidade no dia-a-dia 
hospitalar. Além de verificar a percepção destes profissionais sobre essa formação.  
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Introdução 

A atuação dos enfermeiros em ambiente hospitalar é desafiadora, onde diariamente 

deparam-se com tecnologias cada vez mais inovadoras tanto com relação ao 

manuseio de aparelhos, quanto com relação às técnicas terapêuticas e com a 

assistência de enfermagem inseridas na dinâmica hospitalar. Tais características 

têm maior prevalência nos hospitais de grande porte, que possuem elevada 

complexidade estrutural.  

Os hospitais de grande porte são classificados como sendo de nível terciário de 

atendimento, ou seja, possuem mais 100 (cem) leitos e unidades de terapia 

intensiva, entre outras características próprias. 

Com tantos avanços tecnológicos o Enfermeiro necessita de aprimoramentos e 

atualizações contínuas, assim o serviço de educação continuada3 inserido em cada 

hospital contribui para este fim. (KOIZUMI, 1998). Consequentemente, proporciona 

subsídios para uma ação mais efetiva da enfermagem de forma geral, pois com a 

melhora da atuação do Enfermeiro, os demais profissionais que recebem 

orientações por meio dele também melhoram suas atuações. Sendo assim, a 

qualidade da assistência dispensada nos hospitais pode se desdobrar de forma 

eficiente. Entende-se neste estudo que a Didática utilizada para oferecer a formação 

adequada aos Enfermeiros é essencial para a busca da qualidade cognitiva da 

aprendizagem que se pretende que estes profissionais desenvolvam, especialmente 

ao valorizar o ato do pensar (LIBÂNEO, 2004).  

Assim, estudos sobre o serviço de educação continuada são fundamentais para sua 

melhor compreensão e aprimoramento das atividades desenvolvidas em programas 

desta natureza. Sob este prisma, este estudo objetiva levantar a estrutura didática 

dos programas de serviços de educação continuada em enfermagem, ofertados em 

dois hospitais de grande porte do Paraná, sendo um do sistema público e o outro do 

sistema privado de saúde. 

 

                                                            
3
 Serviço de educação continuada: terminologia comumente utilizada no meio hospitalar. 
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Materiais e Métodos 

A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, baseada no materialismo dialético que 

fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade. (GIL, 

2008). Possui nível descritivo que objetiva a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. (GIL, 2002). Possui também característica exploratória que de modo 

essencial proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses, o aprimoramento de idéias ou a descoberta 

de intuições. (GIL, 2002). Para coletar os dados desta Pesquisa serão utilizadas 

entrevistas com os profissionais responsáveis pelos programas dos serviços de 

educação continuada dos Enfermeiros de dois hospitais de grande porte do Estado 

do Paraná, sendo um público e outro privado. A entrevista, segundo Gil (2008), é 

uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a 

outra se apresenta como fonte de informação. Por sua flexibilidade é adotada como 

técnica fundamental de investigação. (GIL, 2008) Aos enfermeiros serão aplicados 

questionários, com o objetivo de verificar a percepção deles em relação à formação 

ofertada. O questionário pode ser entendido segundo Gil (2008) como a técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões submetidas a pessoas em que 

as respostas irão proporcionar os dados para descrever as características da 

população pesquisada ou testar as hipóteses.  

Com este estudo se pretende conhecer os programas de formação continuada 

ofertados, sua aplicabilidade, funcionalidade e viabilidade no dia-a-dia hospitalar. 

Além de verificar a percepção destes profissionais sobre essa formação. 

 

Referencial Teórico 

Uma equipe de enfermagem atualizada, boas condições de trabalho, redução do 

desgaste físico e emocional, sensibilização dos profissionais e da instituição no que 

diz respeito a identificação dos fatores de estresse, sua ocorrência e natureza 

segundo Grazianno (2010) são fundamentais para o bom enfrentamento destas 

situações pelo Enfermeiro, repercutindo em sua saúde com a redução de doenças 

decorrentes de atividades laborais, com subsequente diminuição de absenteísmo. 
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Com a melhor atuação do Enfermeiro, os demais profissionais que recebem 

orientações por meio dele também melhoram suas atuações e, por conseguinte, a 

qualidade da assistência dispensada nos hospitais se desdobra em eficiência. Ações 

educativas na saúde contribuem, segundo Leonello (2008) para uma prática que 

alicerça e orienta toda a atenção à saúde.  Novas habilidades e competências para 

lidar com as novas tecnologias são indispensáveis para todos os indivíduos que 

desejam participar ativamente do mundo, em especial ao Enfermeiro atuante 

(OLIVEIRA, 2008). Sua preparação passa pelo seu aprimoramento, onde o serviço 

de educação continuada em enfermagem desempenha papel fundamental. Com 

base nesta dinâmica de atuação do Enfermeiro e necessidade de atualização 

constante, a avaliação da estrutura didática da comissão de educação continuada de 

cada unidade hospitalar é premissa básica para a identificação dos facilitadores e 

das dificuldades enfrentadas por estas comissões, sua efetividade e desempenho, 

atreladas às particularidades de cada realidade hospitalar. 
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