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RESUMO 

A autora tece algumas conslderaç~es sobre os as-

pectos teõrlcos da educação contínua, baseada numa pesqul-

sa bibl!ogrâflca realizada, 

Descreve tambim os primeiros ensaios de educaç~o 

contfnua realizados no Brasil, assim como alguns programas 

desenvolvidos com essa final idade nos serviços de saúde e 

de ensino, em Natal, 

Apresenta alguns subsfdios que poderio ser uti 1! 

zados por essas instituiç~es com o propÕsito de melhorar a 

qual idade da mão-de-obra de enfermagem, tendo em vista a 

elevação do nível de atenção de enfermagem prestada 
., 
a po-

pulaçào, 

SUMMARY 

The author presents some conslderations about 

the theoret~cal aspects of cont!nuing education, based 

upon a bibliograph1c research. 

She also describes the first attempts to conttn~ 

ing education in Brazíl, as well as some programmes, aiming 

thls purpose, carried out in teaching and health services 

in Natal, R.G.N. (Brazi l), 

Some subsidies on the subject, are offered to the 

above lnstitutions, hoplng they can improve the quallty of 

nursing manpower, and aimlng the ameliotarlon of the nurs1ng 

care levei glven to the populatlon. 
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l, INTRODUÇÃO 

1.1 -Considerações gerais 

Tradicíonalmente a educação vem sendo concebida 

como ligada a um momento particular da vida. Em outros ter-

mos, a vida tem s~do dividida em duas fases: a primeira, 

voltada para o aprendizado, e a segunda, dirigida à uti li

~S zaçâo do que foi aprendido no decorrer da primeira 

Ao consíderarmos que a sociedade está passando 

por constantes e rápidas transformações, não podemos com-

preender a educação como um momento estanque na vida. 

Estando o mundo em constante evolução e sendo o 

homem um dos agentes potenciais de mudanças, a educação de-

ve constituir um processo contínuo, e não uma etapa que se 

dê por terminada com os anos da infância e da adolescência, 

Segundo Roca 49 , toda educação deve ser um pro-

cesso de adaptação do indivfduo ao mundo em que vive, 
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1.1.1 -A educação e o trabalho 

O progresso das ciências, o avanço tecnológico, 

tidos como elementos essenciais ao desenvolvimento, influem 

sobre o aumento quantitativo dos conhecimentos e sua cons-

tante renovação, bem como sobre a estrutura do mercado de 

trabalho e a distribuição dos profissionais nesse mercado, 

em menos de uma geração. 

O homem se aplica melhor ao trabalho, de modo 

mais ou menos eficiente, em função de sua preparação geral 

e especffica, atribuindo-se grande relevo à habilitação da 

força de trabalho para o exercício de atividades produti-

vas, identificando-se o trabalho como um elo de ligação en-

1 8 tre a educação e o desenvolvimento 

Assim é que a ciência e a tecnologia, cujo êxito 

depende do aperfeiçoamento da educação, foram identifica-

das como parte dessa junção, pelo fato de produzirem e per 

mitirem a aplicação úti 1 do conhecimento. 

Já nao se entende a educação apenas como ensíno, 

Nesse ponto, hoje em dia, ocorrem mudanças marcantes, 

Viver numa época de tão grandes mudanças 
~ . 

poe a 

prova uma das funções tradicionalmente reconhecidas da e-

ducação: a transmissão não só do conhecimento, como também 

dos valores socialmente sancionados 49 
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1.1.2- A educaÇão como fator de 

desenvolvimento econômico 

Após a 2~ Guerra, as ciências econômicas tomaram 

um impulso muito grande. O processo de planejamento foi ini-

ciado com uma visão nitidamente econômica e setorial. A 

abordagem dos recursos humanos e materiais era realizada 

f ' S d T ' ' SZ - ' ragmentartamente. egun o rtguetro , o economtco e o 

cultural não se identificam, evidentemente, mas se contí-

20 nuam um no outro. Para Deleon , a educação no mundo in-

teiro está cada vez mais 1 igada ao desenvolvimento econômi 

. -co e a expansao das necessidades, embora, diz ele, essa teo-

ria seja contestada por alguns. Porém já há atualmente prQ 

vas suficientes dessa interdependência para que se possa 

afirmar que a educação é um fator de desenvolvimento, e não 

somente uma repercussão do mesmo. t praticamente impossível 

abordar qualquer tema que se relacione à saude sem que se 

enfoque os problemas de desenvolvimento. 

Para demonstrar este interrelacionamento, a O.M,S, 

45 f. a t rma que: 

11 0s serviços de Saúde Púbi ica já não são conside 

rados como um simples conjunto de medidas de carãter médl-

co, senao, cada vez em maior grau, como um elemento Impor-

tante dos sistemas sócio-econômicos, nos quais intervêm to-

das as atividades econômicas, sociais, políticas, preventi-

vas, terapêuticas e de outros tipos em que se baseia a so-

ciedade humana de todo o país, em qualquer etapa de seu 

desenvolvi mento.•• 
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Isto traz como consequencia a exigência de con-

tar com múltiplos recursos educativos, a fím de se pode.r 

preparar o pessoal requerido ao atendimento das necess1dê 

des de saúde de um povo. 

1.2- Problemática dos recursos 

humanos no setor saude 

Sendo .o Bras i 1 um país de dimensões continentais, 

com grandes diferenças regionais e ainda em est~glo de de-

senvolvimento, vários fatores condicionam o processo educê 

cional, tanto para a formação, como para o exerclclo da prÇ? 

fissão. 

A problemática de recursos humanos 
. 

da na area 

--que estes sao saúde, no Brasil, é gr·ande, ao verificar-se 

insuficientes para assisti r à população nos servlços de 

saúde, e os que existem são mal distribuídos e subuti I iza-

dos. 

Um grupo de estudos do MEC-DAU destacou algumas 

variáveis deste desequilíbrio e que são apresentadas a se-

guir 36, 

1) acelerado crescimento populacional 

2) migrações internas, sobretudo em direção aos centros u!'-

banos mais avançados, com crescimento desordenado desses 

centos; 

3) melhoria do nível de educação; 

4) reconhecimento de que a saúde é um direito de todos e 
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não um privilégio de poucos, ao lado da utilização de 

diretrizes bastante conservadoras, com marginaiização do 

potencial da comunicade e preocupação predominante pelos 

aspectos curativos e assistenciais da saúde, em detri-

-mento da sua promoçao, dentro de uma perspectiva preveQ 

tivo-educacional; 

5) ma distribuição geográfica e má utilização dos recursos 

da saúde, tanto físicos e financeiros como humanos (es-

pecialmente os profissionais de nível superior); 

6) progressivo aumento da complexidade tecnológica; 

7) variáveis políticas; 

8) surgimento de novas necessidades, aspirações e demanda 

decorrentes do atendimento das existentes e da melhoria 

de percepção e valorização da saúde, 

Para atender as necessidades do setor Saude é ím-

prescindfvel a utilização de uma variedade de profissionais 

de modalidades e níveis diversos, a fim de incrementar as 

22 ações próprias a este setor 

o assunto recursos humanos para a saude tem des-

pertado grande interesse, principalmente para os pa!ses que 

têm carência de pessoal nas instituiçÕes assistencíals de 

saúde. 

A primeira Conferência Panamericana sobre Plane-

jamento de Recursos Humanos na Saúde foi realizada em 1973 

pela Organização Panamericana de Saúde e Organização Mun-

dial de Saúde, no Canadá. Os documentos resultantes desta 
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Conferência demonstram a preocupação geral com o problema, 

2 1 o que podemos verificar por meio desta observação 

11 Corrigir distorções determinadas pela falta de 

um plano global de assistência i saGde, ou pelo div6rcio 

entre a polftica educacional de desenvolvimento de recur-

sos humanos e o plano de saGde existente no pafs. 11 

A 1 g u n s aspectos de g r ande i m por t â n c i a a se rem en c a 

rados com 

Humanos, 

relação aos problemas de planejamento 

4 foram destacados por Andrade , em seu 

de Recursos 

trabalho 

apresentado na Conferência acima referida, salientando- se 

entre eles: 

1) as decisÕes sobre os recursos humanos têm sido tomadas 

a margem, ou na ausência do processo de planejamento de 

saGde; 

2) tendência das profissões de saúde em focalizar apenas o 

próprio desenvolvimento, completamente dissociado dos 

outros grupos profissionais, com os quais devem traba-

lhar em equipe; 

3) falta de entrosamento entre o planejamento de saúde e o 

educacional, responsável pela preparação de mão-de-obra; 

4) falta de dados sobre a demanda de mão-de-obra e a ofer-

ta de serviços; 

5) necessidade de unificar os serviços de saúde espalhados 

em múltiplos organismos mais ou menos autônomos, suje L 

tos a normas próprias e divorciados entre si; 

6) grande prestígio de algumas profissões, como da medicina, 
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por exemplo, determinando aumento de vagas e de auxilias 

financeiros a essas e~colas, pela ma~or procura por pa: 

te dos ca~didatos, em preju;zo das demais profissões da 

área de saude e gerando desequi 1 Íbrio na formação de re 

cursos h~~anos nessa irea; 

7) existência de pessoal sem qualificação profissional e-

xercendo cargos nas diversas instituições de saude, ai-

guns sem possibi 1 idades, sequer, de segui rem cursos for. 

mais de preparação, por não possui rem os requisitos edu-

cacionais mfnimos requeridos; 

8) resistência ã delegação de funções, quando outras cate-

gorias são criadas para suprir a deficiência de mão-de-

-obra; 

9) falta de definiçÕes de politicas bisicas sobre formaç~o 

de recursos humanos e a tendência a ignorar os fato;es 

s6cio-culturais envolvidos no processo; 

10} ausência de uma entidade responsãvei pelo planeJamento 

de recursos humanos para a saGde nos Minist~rios de SaG 

de dos países-

A deficiente capacidade de planejamento dos srs-

temas formadores e de prestação de serviços de saúde, nos 

seus diferentes nlve!s, tem sído um dos entrave~ responsa-

veis por distorções existentes na formação e utilização dos 

recursos humanos no setor saúde 36 

A deficiência de recursos humanos no setor saúde 

-
e fato comprovado, principalmente se considerarmos o cres-
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cimento populacional. A população do pafs estimada para 1980 

é de 125 mí lhÕes de habitantes 36 

Há uma distribuição desigual dos recursos humanos, 

concentrando-se estes mais nos grandes centros, prlnc,pal-

mente nos situados nas regiÕes Sudeste e Sul. Este fato -e 

explicado pelo medico e sociólogo, C,G. de Mello 33 11 com a • 

transferência da população econômicamente ativa de ~m para 

outro setor de atividade das índústrias de transformação, 

atingido determinado nível de desenvolvimento, ocorre o a-

parecimento do setor terciário, os serviços, dentre os qua1s 

se inclui a asslstênda mêdico-sanítâria 11
, 

Na composíçao da equipe de saúde, hâ predom!nân-

cia de pessoal de nivel superior em relação ao pessoal de 

nível médio qualificado, o tecn1co e o auxiliar Em relação 

às profissões, predomina o número de medícos, o que se po-

de observar nos dados a seguir, por ser a unica protlss~o 

que conseguirá não só atingi r, mas ultrapassar, a meta es

tabelecida pelo Plano Decenal de Saúde 36 

Por outro lado, as deficiências de pessoal de 

saúde estão sendo atendidas por um grupo de pessoas que es-

tão desenvolvendo as ações de saúde, com pouco ou sem o 

treinamento requerido. 

Dados Estatfsticos do Pessoal de Saúde de acorde com 

as metas do Plano Decenal de Saude para as Amerlcas 36 

Odontologia: estima-se em 60,000 o estoque de profissionais 

até o final da década, número considerado satisfatório; 
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Medicina: se for mantido o ritmo atual de formatura em 1980, 

existirão no pais 102o000 .médicos (8.2 por 10.000 habitan-

tes ou L225 habitantes/médicos), Índice esse que supera a 

meta indicada de 8 médicos por 10,000 habitantes; 

Enfermagem: mantido o atual rftmo de crescimento de forma-

dos em cursos superiores, a estlmativa para 1980 i de aprg 

ximadamente 17.650 enfermeiras(os), o que significa um de-

ficit de 38.600 profissionais; 

Engenharia Sanitiria: deverão ser formados até 1980 cerca 

de 60.000 pessoas de diferentes níveis profissionais, 1n-

cluindo 3.000 engenheiros sanitaristas; 

Farmácia e Bíoguimlca: em 1973, o numero de farmacéwt;cos 

era de 17.230, correspondendo a farmaciutico para cada 

5.845 habitantes. Esse numero i Insuficiente, se comparado 

ao de outros paises. 

A pirâmide ocupacional do setor saüde apresenta, 

portanto, graves distorçÕes. A sua base é constltuida de 

pessoal sem qualificação profissional 
.. 

e a proporçao entre 

os profissionais ~ inadequada, sobressaindo a inver~âo mi-

* dico-enfermei ra . Havia, em 1970, enfermeira para 6.7 

midicos e em 1974 a relação estudante enfermagem- estudaQ 

te de medicina era de 1:8, respectivamente 36 . 

* Em virtude da maioria dos profissionais pertencer ao sexo fe-

minino, passaremos a utilizar a palavra 11 enfermeira''. 
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1.3 - Problematica dos Recursos Humanos 

em Enfermagem 

Ao estudar os recursos humanos em enfermagem no 

Bras i 1, torna-se necessário fazer algumas considerações a-

cerca de seu desenvolvimento. 

Em 1958, o Levantamento de Recursos e Necessida-

desde Enfermagem, realiz.ado pela ABEn, demonstrou a carê~J 

cia de profissionais de enfermagem, estimando em 70% o pes-

soal que se encontrava trabalhando sem preparo nos hospi-

tais. 

1 1 De acordo com Carvalho , o pessoal de enferma-

gem constitui o grupo mais numeroso das instituiçÕes ho&pi 

talares e de assistincla preventiva para uma cobertura as-

sistencial de 24 horas do dia, O crescimento desses pro-

fissionais tem se real~zado de uma forma muito lenta, aquem 

das necessidades existentes. 

Segundo dados estat!st icos do MEC, de 1950 a 1973, 

a enfermagem to~ a profiss~o na qual o nGmero de graduados 

menos cresceu 36 

Em 1966, foi constituída a Comissão de Especia-

listas de Enslno de Enfermagem (CEENFERMAGEM), pela Porta-

ria Ministerial n~ 132/66, para atuar, - -como orgao, na DI re 

teria do Ensino Superior do Ministirlo da Educaç~o e Cultu 

ra. Entre os trabalhos realizados por essa Comissão, desta 

ca-se o Plano Decenal para o Desenvolvimento da Enfermagem, 

o qual estimou o numero de pessoal necessário para 1976, de 

d · t dados 11 acor o com os segu1n es 



Modalidade de es-

tabelecímentos: 

- hospitalares 

- para-hospitalares 

- unidades sanitárias 

- docência nos 3 nfveis de 

ensino e pós-graduação 

Total 

Enfer-

me i r as 

10.500 

6,500 

13,200 

33-500 

1 1 

Pessoal aux.(Têcn!co 

aux.Enf. e atendentes) 

129,800 

44,200 

55,000 

229,000 

Por ocasião da VI I Reunião Anual da Associação 

de Escolas Médicas, em 1969, Alcântara 3 apresentou um trê 

balho cujo título era 11 0 pessoal de enfermagem nec.essârio 

em face da realidade sócio-econômica do Brasil", Ut; Izar.-

do os Índices recomendados pela OPAS/OMS, para os pafses em 

desenvolvimento da América Latina, os cálculos revelaram que 

a necessidade de pessoal de enfermagem em 1966 era: 

Modalidade de es-

tabelecimentos: 

- hospitalares 

-serviços de saude pública 

Total 

Enfer-

meiras 

18,143 

8,843 

Pessoal auxilíar 

75-572 

104.783 

180,355 

Neste dimensionamento, não foí levado em cor.sid~ 

ração o pessoal docente para os tres níveis de ens1no- J~ 

nessa época a autora mostrava a impossibi 1 idade de uma co-

bertura a curto prazo, em face das condições - ' soc•o-economl 

ca e cultural do BrasiL 

Em 1972, na 111 Reunião Especial dos Minlstros 
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de Saúde das Américas, realizada em Santiago do Chile, foi 

elaborado o Plano Decenal de Saúde para as Américas, 1971 

1980. Entre as recomendaçÕes específicas para o pessoal de 

enfermagem na América Latina, destacam-se 
47 : 

-aumentar o número de cargos para enfermeiras em 1 84%; 

e para o pessoal auxi 1 lar, em 134%; 

- aumentar o número de cursos e a produção dos já existen-

tes, nos três nrveis, de modo a preparar 70.205 enferme! 

r as d& nível médio (correspondentes aos técnicos de 

enfermagem) e 36.000 auxiliares de enfermagem, em mêdia, 

por ano, o que significará, até 1980, cerca de 216.000 

novos profissionais dessa categoria. 

Isto implica em aumento e aperfeiçoamento dos docentes e 

na ampliação das faci I idades físicas e didáticas para cada 

1 1 
um dos programas 

A meta a ser atingida pela enfermagem, em rela-

çãos aos países da América Latina, como um todo, foi a de 

alcançar, em 1980, a média de 4.5 enfermeiras de níveis su-

perior e médio (este correspondendo ao técnico de enferma-

g em) e 1 4 • 5 a u x i 1 i a r e s de e n f e r ma g em , p o r 1 O . O O O h ab i ta n te:; . 

No que se refere ao Bras1 1, de acordo com essa 

meta, para uma população estimada em 125 milhÕes de habitan-

tes para 1980, o país necessitará de 56.250 enfermeiras, de 

nível superior e médio, e 181.250 auxi I i ares de enfermagem, 

segundo os dados publicados no Bo:etim Informativo da ABEn
8 

• 

. 
No entanto, essa meta proposta dificilmente sera 

alcançada, uma vez que existem atualmente, em atividade, 

no país, 11.425 enfermeiras, 600 técnicos de enfermagem e 
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2 8 . O O O a u x i 1 i a r e s de e n f e r ma g em , da dos e s te s q u e de mon s t r a m 

claramente a carência de pessoal no grupo da enfermagem 32 , 

1.4- Importância da Educação 

contínua em Enfermagem 

Segundo Lima 30 , em nossa sociedade atual, os pro-

fissionais em geral, precisam fazer anualmente revisio de 

seus conhecimentos, sob pena de sua tecnologia 

obsoleta. 

tornar-se 

Esta assertiva se aplica também ao pessoal da 

area da saúde e, em especial, ao pessoal de enfermagem, que 

é responsável por grande parte das ações de saúde presta

das à população. 

Se relacionarmos a problemática do déficit dos 

recursos humanos em enfermagem com o preparo do pessoai em 

exercício no sistema produtor de serviços de saúde, veremos 

que a educação contínua é um processo fundamental para a 

melhoria da qualidade da mão-de-obra disponível, o que se 

refletirá indiscutivelmente na atenção prestada à população. 

Para embasar a importância da implementação desse 

p r o c e s s o e d u c a t i v o , r e s s a 1 t a - s e q u e o p e s soa 1 de e n f e r ma g em 

existente nos serviços de saúde é constituído em sua maio 

ria por atendentes carentes de treinamento, fenômeno este 

que podemos observar quando da admissão de pessoal, prefe

rentemente, para os serviços de enfermagem de saúde publ i

ca das Secretarias estaduais de saúde. Primeiro admite-se, 

para depois treinar e de modo geral de forma insuficiente. 
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A muitas dessas pessoas -nao interessa a função a desempe-

nhar, apenas o emprego! Este ponto é amplamente analisado 

1 8 
por Corrêa , quando destaca alguns problemas nas reJa-

çoes entre educação e emprego; de acordo com esse autor, 

••o sistema educacional não formou, no passado, em quantidê 

de e q u a I i da de , o p e s soa I ex i g i do p e I os setores produ ti vos ••, 

As deficiências em relação aos grupos de nível 

médio não se restringem apenas ao número, mas também 
. 
a 

qual idade, carecendo estes de preparo, necessitando também 

de serem auxi I iados a alcançarem um melhor nível de práti-

ca p rof i s si on a 1. 

Com referência ao pessoal de nível superior, a 

maioria possui apenas o curso de graduação, no qual - -nao e 

possível à enfermeira adquirir todos os conhecimentos e ha-

bilidades que lhe permitirão realizar com eficiência as fun-

ções que lhe são próprias. Para que possa exercer sua pro-

fissão com maior eficácia, necessário se faz um preparo 

mais amplo e profundo, principalmente em relação à adminis-

tração e ensino. 

Um preparo adicional é imprescindível, a fim de 

- -possibi I itar a enfermeira ter uma melhor compreensao de si 

mesma, de seus colegas, dos pacientes e sua família e da 

comunidade na qual vivem. A administração e o ensino exis-

tem, portanto, para amparar a função primária, isto é, a de 

9 assistência de enfermagem 

Considerando a saúde como fator básico de desen-

volvimento e o recurso humano como o elemento acionador 

desse desenvolvimento, procuraremos neste trabalho estudar 
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a necessidade do desenvolvimento de programas de educação 

contínua em enfermagem, tanto para o pessoal da -area de 

ensino como para o da ârea de produção de serviços de saúde. 

Este posicionamento deriva do fato da inter-reJa 

ção existente entre a formação e o exercício profissional, 

visando principalmente o aperfeiçoamento constante dos do-

centes de enfermagem e da atenção de enfermagem prestada à 

comunidade por meio da Integração docente-assistencial. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A enfermagem é uma profissão exercida por pessoal 

que apresenta diferentes níveis de preparo em enfermagem, 

e que necessita receber formação e atualização adequadas pa

ra produzi r ações de saúde ajustadas às necessidades de sau 

de da população e ao nível de desenvolvimento científico e 

tecnológico alcançado pelo setor saúde. Por esta razão, to~ 

na-se imprescindível o oferecimento de oportunidades educa 

cionais a esse pessoal por meio da educação contínua, a fim 

de proporcionar condiçÕes favoráveis ao exercício profis-· 

sional condizentes com o processo de desenvolvimento ocor

rido em nossa sociedade e particularmente na área da saude. 

A rea I i zação de um t r aba 1 h o abordando a educação 

contínua como um processo acionador do desenvolvimento pes

soal e profissional da mão-de-obra de enfermagem, poderâ 

contribui r para: 

- uma reflexão sobre a importância do assunto em pauta; 

- a necessidade da implementação desse processo; e 

proporcionar subsÍdios para as instituiçÕes responsáveis 

pelo desenvolvimento de programas centrados nesta fina

l idade, 
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3. OBJETIVOS 

Os objetivos de nosso trabalho estao ci rcunscrí-

3.1 Apresentar, de forma analítica, o~ aspec

tos teóricos mais significativos sobre a 

educação contínua em enfermagem, 

3.2 - Descrever e analisar algumas exper1enclas 

de educação contínua, realizadas no Bras; l 

e particularmente em Natal. 

3,3- Proporcionar alguns subsídios para o de

senvolvimento de programas de educação 

contínua nas instituiçÕes de saude e edu

cacionais de Natal, segundo os recursos 

disponíveis no Rio Grande do Norte-
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4. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, a metodologia 

utilizada foi a de: 

-Uma pesquisa bibliográfica que procurou abran

ger principalmente as publicações disponíveis 

pertinentes ao assunto em foco, num período de 

dez anos (i 967 - 1977). 

- Um I e v anta me n to de cursos r e a 1 i z a dos em Nata I , 

que visavam atualizar ou aperfeiçoar os conhe

cimentos e habi 1 Idades do pessoal de enferma

gem nos setores educacional e de saúde, no pe

ríodo de 1975-1978. 

Os dados referentes aos cursos desenvolvidos pe

los sistemas formadores e utilizadores da mão-de-obra de 

enfermagem foram coletados por nós, contando para tanto 

com a colaboração das enfermeiras responsáveis pelas uni-

dades de enfermagem das instituiçÕes de saúde de Natal, 
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5. ASPECTOS TEORICOS DA EDUCAÇAO CONTTNUA 

Para melhor compreensão do processo de educação 

contfnua, torna-se necessário iniciar a abordagem dos as-

pectos teóricos, pela apresentação das definições de al-

guns termos básicos uti 1 lzados neste trabalho, o que ajud~ 

ra a entender mais claramente os conceitos aqui discutidos, 

5,1 DefiniçÕes 

5. 1,1 - Educação: 

- ··~ o aperfeiçoamento intencional das faculdades 

26 
específicas do homem•• • 

- ••t. uma atividade que tem por fim formar, dlrí-

gi r e desenvolver a vida humana para que esta chegue a sua 

plenitude•• 31 

5.1.2- Educação de Adultos: 

-Consiste no ••processo pelo qual as pessoas que 

não mais freqüentam estabelecimentos escolares regularmente 

e em tempo integral - salvo quando se trata de grupos de 

educação de adultos - entregam-se a atividades seguidas e 

regularescom a intenção, seja de melhorar suas informações, 
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conhecimentos, competências, comportamentos e julgamentos. 

25 
seja de delimitar e resolver problemas 11 

5. 1, 3 - Educação Permanente: 

- ••( o processo de desenvolvimento individuai in-

tegraJ••. 

11 S i s tem a t i z ação ou s i s tem a de educação integra 1•• 

ou ainda 

••Estratégia num processo de desenvolvimento in-

tegral 11 53 

5.1.4- Educação Continua: 

- Compreende uma 11 Seqüência de exper1enc1as for-

mais de aprendizagem planejadas para aumentar o~ conhec.;-

mentes e as 
27 

habi I idades dos profissionais 11 

- t a 11 apresentaçâo organizada e planejada de ex-

periências educacionais, apropriadas em um nfvel prof1ss 9 

na l , -que e geralmente orientado pela universidade e di rlgi 

da i exploração de novas idéias, tendências, desenvolv1meQ 

t o e ã e x p o s i ç ã o d e n o v a s· d i me n s Õ e s q u e me l h o r e m a c o m p e -· 

tência profissional de indivíduo 11
• üt:ve exercer um efe!to 

amplo e de longa duração 
50 

5.L5- Educação em Serviço: 

-
11 t um conjunto de at i '• idades planeja das e o r 9§! 

nizadas para o pessoal de enfermagem, destinado a propor-

cionar uma experiência educativa que contribua para o de-

senvolvimento do pessoal, o que redundarâ em benefÍcio do 
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paciente 11
• Acrescenta que a meta da educação em serviço e 

promover o desenvolvimento cont(nuo de todo o pessoal de e~ 

fermagem, seja ele profissional ou nio, baseado no fato de 

que existe uma correlação entre a assistência presrada ao 

paciente e a preparação de quem presta esta assist~ncia 

A bibliografia consultada demonstra que -nao ext s-

te entre os diversos autores um consenso geral sobre a ter 

minologia utilizada. Este fato pode ser confirmado por urn 

d 53 -ocumento da UNESCO , onde se encontram os seguintes ter-

mos em p reg a dos em v a r 1 os p a í se s : 11 Edu cação P e r ma n ente 11
; 

11 Ed u-

cação c o n t Ín u a ou c o n t ~ nu a da 11 
, 

11 c o n ti nu in g educa ti on 11
, '

1 1 i f e -

-long education 11 etc, Apesar das várias maneiras de ex-

pressar a Educação contínua, o ponto comum e de que e!> ta 

constitui um processo que deve continuar por toda a v' da 

adulta, visando o desenvolvimento integral dos indivíduos, 

Na bibliografia de enfermagem ocorre o mesmo, e, 

-por esta razao, passaremos a adotar neste trabalho o te:mo 

educação continua. 

5.2 - Final idades 

Segundo Cooper 14 a história da educação cont:-

nua em enfermagem esta inexoravelmente 1 igada ao desenvol-

vimento da enfermagem e da educação em enfermagem, da edu-

cação geral e da educação de adultos, as tendências sociais 

e econômicas. A aceitação da aprendizagem por toda vida tem 

sido um processo vagaroso e contínuo, tanto na enfermagem 

como nas demais profissÕes. 



Embora alguns autores 

Forni e Bolte 23 , Goldberg 27 

-, 5 
como Cooper 

. . . 28 
Hatif1e1d , 

22 

Deiman ' 9 

Pop.e' 
44 

50 5! Squaires , Thoma:, e Heic:k façam dist;nç.ào en-r·e Edu<o 

çao continua e Edu~aç~o em serviço, pr.nc!paimente em .er-

mos das entidades prof!~s onais respons~vels pelo desenvc_ 

vimento deste tipo de educaçio, todos est~o de a~ordo com 

as final idades da educação contirua, que são as de; 

- melhorar a qua; idade de assrst~ncia ~ saGde, at'aves de 

uma prática de enfermagem mais eficiente; 

- promover o desenvolvimento profissional do pessoa; d€ 

enfermagem; 

-preparar o profissior.aí de enfermagem para assum r um pa-

pel novo e difererte, de acordo com as neceSS!dcides de 

saude da população, 

Estas fina; 1dades demonstram a lmportãnca da e-

ducaç~o contfnua face ~s necessidades que as pessoa~ tem d0 

renovar seus cor.recimentos e adquiri r novas rab1 I iaode~, a 

fim de poderem acompanhar as m~danças ver;f.cadas no sero~ 

saúde, O profissional de ef"lfermagem, que nào tem :e 10 i..n; 

esforço real para se manter atualizado, muitas ve:t..e~ e::.ta 

comprometido a um padrão superado da prãtíca da e::nte. magem28 · 

A f i m d e s e ma n t e r e m d i a c o m n o v o s c. o n h e c Hne n t o s 

e com as trocas sociais que estão se processando, os educ§ 

dores tem procurado despertar a consciincia dos proti~sio-

nais para a import~ncia de serem oferecidos progre.ma::- de 

educação formal para o adulto, de forma sistemàt:ca 34 

Um profissional, seja qual for o seu campo de 
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-açao, deve se envolver em atividades destinadas a mar.·çe; 

em relevância e atualizados os seus conhecimentos, pa·a ~.;rr.a 

orientaçio segura no presente e no futuro. 

5.2 - Importância e necessidade 

Apõs completar o curso de enfermagem nos d; te·e~ 

tes .. ' n1ve1s, o profissional de enfermagem deverá 

processo de educaçio contfnua. Para isto, ele deve ter ~a-

pacidade de adaptação às lnovaçÕes que vão se fazendo ne-

cessãrias no decurso da vida profissional, além de um p~c-

. 
grama educacional planejado, com vistas a essa r eno~ç.çac 

constante. 

A educação cont1nua em termos de proce~so, p~·re 

dos primeiros conhecimentos recebidos na escola, na tamll as 

na sociedade, no trabalho, Ela e considerada como L.ma ex-

trapolação que ocorre na idade adu 1 ta, do que e rea~~z.;,oo 

pela criança e pelo adolescente, uma vez que na 1oc.de a-

dulta a pessoa tem maiores condições de fazer surg'r, de 

dentro de si, aqui lo que permanece latente. Cabe a educa-

ção contínua fornecer os eiementos essenciais que 
.. 

:ao re-

forçar esse embasamento. 

O fato do profissional de enfermagem posso.;ír ... m 

certificado, um diploma ou um tftuio, não significa q0e •e-

nha terminado o seu processo educativo, lmpl ica apena~ Em 

ter os requisttos que lhe proporcionem conseguir 1..m rrabél

lho na profissão que escolheu 
34 

A escola, a universidade, objetivam o preparo de 
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homem como um todo, nio apenas o profissional que i entre-

g u e a s o c i e da de c o mo um p r o duto i na c aba do . Cabe a cada um 

desenvolver as suas potencialidades e por em prática as 

suas habilidades, Por esta razão deve-se partir, de imedia 

to, para esse preparo que se torna premente para o pessoal 

de enfermagem. Analisando-se as deficiências, tanto quantl 

tativas como qualitativas, infere-se que há necessidade de 

estudar meios objetivos e racionais que possibilitem desen 

volver os programas de atual izaçio. 

A educação contínua deve ser considerada como um 

-processo de resolução de problemas, um iniciante de açao 

que irá produzir as mudanças necessárias e possibilitar a 

mão-de-obra da saGde a tornar-se mais efetiva e ma1s prod~ 

tiva 27 , desde que aceita a concepçao de que o pessoal me-

lhor preparado prestará uma assistência de melhor qualidade. 

Cada dI a aumenta o numero de pessoas que ex\ gem 

melhor assistência de saude, isto se deve ao conhecimento 

que as pessoas possuem sobre os serviços de saúde a qLe 

têm direito, através dos meios de comunicaçio 50 

Sendo a educação contínua considerada como um 

processo de resolução de problemas, os seus programas de-

vem ser planejados para atender is necessidades, em face 

is mudanças e i demanda dos serviços de saúde, bem como, 

modificar o comportamento dos participantes. Por esta ra-

zão recomenda-se que os programas sejam planejados de modo 

a atender 19 : 

- as necessidades específicas dos diferentes serviços; 

- os níveis ou serviços que têm necessidades comuns; 
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- as necessidades dos profissionais. 

Existe atualmente um assunto de grande interesse 

para os profissionais da área da saúde, que são os proble-

mas relacionados com as favelas e com a assistência na zo-

na rural. A enfermeira deve aprender como trabalhar nes-

tas áreas, não como autoridade, mas como agente de mudança. 

~necessário adquirir atitudes para atuar nestas areas e 

com as pessoas que ar trabalham, procurando associar os co-

nhecimentos e habilidades profissionais, com a atitudeama-

durecida das pessoas que atuam nas áreas rurais, procuran

do acatá-las 50 

Vários projetos demonstram a possibilidade de d~ 

senvolvimento de serviços de saúde nas áreas rurais e sub-

urbanas, como os projetos de medicina simplificada através 

dos minipostos, os serviços de extensão adotados pela uni-

versidade, como o do Centro Rural Universitário de Treína-

menta e Ação Comunitária (CRUTAC), e o Programa de lnterio 

rização das Ações de Saude e Saneamento (PIASS). 

Muitas enfermeiras desejam se envolver com este 

tipo de trabalho; para fazê-lo, porém, devem estar equipa-

das com novas atitudes, conhecimentos e habilidades, a fim 

de compreenderem este tipo de atividade e poderem atuar 

- . . - 41 com competenc1a e sat1sfaçao 

t também da competência da enfermeira tre1nar o 

pessoal auxiliar e da comunidade que irá atuar nestes pro-

gramas, fato este que demonstra a necessidade de estar ela 

preparada para este trabalho. 
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5.4 - Areas de abrangência 

Já há alguns anos muitos 1 fderes de negócios, em 

presários, diretores de serviços, vem reconhecendo a ne-

cessidade de um tipo de educação, que mantivesse atualizado 

o pessoal em serviço. Atualmente se reconhece a necessida-

de de atualização de conhecimentos e dos métodos de trabª 

1 h o , bem c o mo o p r e p a r o de 1 í de r e s , em toda i n s t i tu i ç ão o n -

de haja um serviço de enfermagem organizado. 

Cabe entao às instituições sistematizarem os prQ 

gramas de educação contínua para todo o pessoal em serviço, 

competindo às enfermeiras a organização e liderança dos 

programas di rígidos ao pessoal de enfermagem. 

Ao ser desenvolvido qualquer programa de educa-

çào em enfermagem deve-se levar em consideração ser o ali..; 

no um adulto, e deve-se procurar saber quais as idéias bá-

sicas acerca do serviço de enfermagem e da educação em en-

fermagem, a fim de possibilitar o estabelecimento da filo

sofia do programa, antes da formulação dos objetivos 19 

Para Deiman 19 , os programas devem ser dirigidos 

às necessidades pessoais e específicas de quem os va1 rece 

ber, relacionado com o papel que este desempenha, seJa em 

relação à assistência ao paciente, à supervisão, ou -a do-

cência. 

De acordo com essa autora, o programa de educ§ 

çao contfnua para o pessoal de enfermagem -e desenvo ·I v í do 

para atender às necessidades apresentadas a segui r: 
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1) Introdução de orientação ao trabalho, que visa orientar 

o novo profissional para as funções que Irá exercer ou 

quando este é remanejado dentro da própria instituição, 

a fim de cumprir com novas funções, promovendo deste mQ 

do a adaptação ao trabalho; 

2) treinamento nas habilidades relacionadas com o trabalho, 

tem por fim desenvolver habl I idades manuais e destrezas 

para o melhor desempenho de atividades especificas ã fun

çao; 

3) desenvolvimento das habl 1 Idades de 1 iderança. Destina-se 

a desenvolver nas enfermeiras suas potencialidades de 

liderança, ou seja, preparar as enfermel ras que irão 

ocupar cargos de chefia para assumir novas responsabi

lidades. 

Do atendimento a estas necessidades surgem as áreas 

de abrangência da educação contfnua, que são especificadas 

a seguir: 

-orientação Inicial; 

.. treinamento; 

- educação em serviço; 

-liderança. 

Para atendimento de qualquer destas areas de edu 

caçao contfnua, necessário se faz: 

- determinar as necessidades do educando; 

- Interpretar as Informações obtidas; 

- estabelecer os objetivos, o conteúdo programático e a m~ 

todologla a ser utilizada, e organizar os recursos requ~ 

ridos;· 
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fazer a divulgação do programa; 

. estabelecer planos para continuidade; 

planejar a aval i ação; 

- coordenar ou executar o programa; 

- aval i ar o programa. 

-A educação contínua reflete a preocupaçao cres-

cente pela educação de adultos. t um sistema que deve ir 

ao encontro das necessidades educacionais do profissional, 

oferecendo-lhe oportunidade de estudo nas áreas de sua es-

pecialização e de seu interesse, podendo para tal fim se-

rem utilizadas várias técnicas, desenvolvidas especifica-

mente para educação de adulto. 

Hoje, a educação contínua é uma necessidade que 

se manifesta cada vez com maior intensidade, como consequên-

cia da transformação sempre mais rápida nas mudanças de vida, 

nos costumes e na mental idade 16 . Essa necessidade não po-

de ser preenchida por simples prolongamento da educação, 

7 nem por uma maior ampliação do campo escolar 

5,5- Metodologia utilizada 

Nos cursos de educação contínua, o educando é um 

adulto e, portanto, a metodologia selecionada deverá ser 

aquela que inclua as mais recentes técnicas desenvolvidas, 

especificamente para despertar e manter o interesse do al~ 

no, através do aproveitamento dos conhecimentos e experiêo 

cias que ele traz para a aprendizagem. 

Dentre as técnicas mais recomendadas, -serao aqui 
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mencionadas algumas, que poderão ser aplicadas em adultos, 

tanto individualmente como em grupo, sob a direção de um 

terceiro 7, 15, 28, 30, 35 

5.5.1 -Leitura 

Este recurso proporciona meios para o auto-deseQ 

volvimento. A riqueza bibliográfica e a faci 1 idade de aqui 

s I ç ã o de 1 i v r o s e p e r i õ d i c o s r e p r e s e n t a m u m e s t r mu I o à I e i -

tura e ao desenvolvimento intelectual. 

O profissional deve ler 1 ivros e revistas cientí 

ficas e técnicas, pois nenhum profissional ou especialista 

pode se julgar seguro sem acompanhar, através destas publl 

cações, o desenvolvimento de sua área. Esta é uma têcn ica 

que pode ser desenvolvida pelo próprio indivfduo, ou incen-

tivada por me1o dos serviços, instituições, colegas e assQ 

ciações. A enfermeira poderá ter sua biblioteca particular 

e poderá utilizar outras bibliotecas, valendo-se do siste-

ma de empréstimo de 1 ivros, revistas, artigos, que poderão 

ser postos à disposição das enfermeiras para mantê-las atua-

lizadas. 

5.5.2 - Conferências e gravações em cassete 

Para a educação contínua, a conferência -e uma 

técnica que não deve ser uti 1 izada com freqüência por cons 

titui r uma forma passiva de educação. Porém quando seleciQ 

nada, o conferencista deverá ser escolhido pela sua habll! 

dade de exposição da matéria e pelo seu conhecimento pro-

fundo do assunto. Em geral, -e programada uma sé r i e de 
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conferências sobre um mesmo assunto, podendo cada apresen

tação ser feita por um expositor diferente, de acordo com 

o subtema do assunto. 

Uma dificuldade que os grupos profissionais mui

tas vezes enfrentam ~ a falta de tempo para se reunirem du

rante vàrías horas, em dias seguidos, a fim de ouvir as 

conferências, Neste caso, há grande vantagem em serem gra

vadas as aulas em fitas cassete, que poderão ser adquiridas 

por compra, ou mais comumente, por meio de empréstimo, por 

aqueles que se interessem e/ou precisem de educação contí

nua em um assunto específico. 

Este sistema permite manter um grupo de enfermei 

ras atualizadas, sem acarretar o deslocamento desta5 para 

o local onde se realiza as conferências, e sem que haja so

lução de continuidade nos serviços onde trabalham, Pode tam 

bém ser utilizado pelas enfermeíras plantonistas, caso os 

serviços as poss1bi !Item ouvir as gravações, por argum pe

rfodo de tempo durante o plantão noturno, desde que o ser

viço esteja relativamente calmo. 

A implementação deste sistema ê considerada ade

quada para a educação contfnua, visto que o aluno adulto~ 

comumente amadurecido e capaz de zelar pelo seu auto-desen 

volvimento. No entanto, requer a existência ou ímp 1 antação 

de uma infra-estrutura básica para seu desenvolvimento em 

termos de gravação, guarda e empréstimo do material. 

5.5.3- Cursos de atualização 

Dentre as técnicas ut i 1 i zadas em educação de 
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adultos em nosso meio, o mais tradicional -e o curso de 

atua 1 i z ação, que pode se r r e a i i z a do em á r e as e s p e c í f l c as ou 

gerais, e que abrange várias ticnicas no seu desenvolvimen 

to, tais como: aulas, palestras, demonstrações etc, 

5.5.4 - Estudo di rígido 

Aliado ou não as conferências ou aulas, pode ser 

realizado o estudo dirigido. ~ uma técnica comumente usada 

e que exige a part.icipação ativa do educando. Recomenda-se 

o emprego de um roteiro, a fim de orientar o aprendizado 

do educando, tanto individualmente como em grupo. 

5,5,5 - Cursos por correspondência 

Outro instrumento educativo é o curso por corres 

pondêncía usado atualmente com certa freqüêncía. Ao aluno 

é fornecido o livro e um caderno de exercfcios. Ap6s com-

pletar cada unidade de estudos, o estudante responderá os 

quesitos de uma prova que ele receberá pelo correio. Esta 

técnica possibilita ao aluno dirigir sua aprendízagem sem 

depender de colegas, porem apresenta uma desvantagem que é 

a de eliminar a possibilidade de debates e de trocas de 

idéias. ~adequada também para os profissionais que se en-

centram distantes das lnstltulçôes de ensino, Ela exige cer-

to grau de força de vontade e auto-determinação, pois -na o 

existe a infiuência animadora do grupo de colegas, e se prQ 

cessa totalmente na ausência da orientação do professor. 
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5,5,6 - Painel 

De amplo uso em congressos e conclaves, o painel 

constitui uma técnica de trabalho de grupo, na qual 5-7 

pessoas se reunem para exporem suas oplni~es sobre um mes

mo assunto a um audit6rio. No painel, a conversaçio ~ for

mal e os membros não atuam como oradores, por~m são coorde 

nados por um líder da discussão, O valor desta técn1ca es

tá no interesse despertado pelo tema em pauta e pe1o doml

nio no assunto demonstrado pelos expositores. Porém o au

ditório só poderá participar apõs o término da apresenta

ção dos painellstas. 

5.5.7 - Sem nario 

Técnica que tem por final idade o estudo de um 

tema em reuni~es de trabalho, devidamente planejadas, com 

divis~es de grupos para anâl íse de problemas e apresenta

ção de conclus~es em assembléias. O valor do sem1narlo es-

tá na participação dos membros dos vários grupos e ser a 

ainda maior quando houver aplIcação das recomendações do 

mesmo. Freqüentemente, quando há necessidade de modlflcar 

o comportamento de um grupo, ou quando se deseja int~oou-

zir uma alteração nos métodos e técnicas utilizadas por um 

grupo, promove-se um sem~nãrio para determinada população. 

A fim de que se certifique se o seminário realmente produ

ziu o efeito desejado, ele ê seguido de observaç~es perió

dicas 11 in loco" ou por reuniÕes de grupos menores, de acor 

do com as necessidades evidenciadas. 
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No simp6sio, um grupo de especialistas em deter-

minado assunto desenvolve diferentes aspectos de um probl~ 

ma ou tema, em forma sucessiva. Vísa apresentar, em dífe-

rentes ângulos ou aspectos, informações autorizadas sobre 

o tema em pauta. Esta tecnica ·apresenta a mesma desvanta-

gem que o painel, que i a de permiti r a participaç~o do 

audit6rio somente no final das exposições. 

Paínel, Seminário e S1mp6sio, s~o técnicas de gru-

po utilizadas para alcançar um objetivo pre-determinado, po-

dendo ser usadas por um mesmo grupo, em reuniÕes d;ferentes, 

Os conclaves estão se modificando, os grandes congressos he-

terogêneos, que reunem milhares de profissionais, estao se 

transformando em reun1oes menores, dós típos aqui aborda-

dos, por serem mais exeqüíveis e oferecerem resultados ma(s 
' 

imediatos e duradouros, dada a concentração do trabalho, 

5,5.9 - Mesa redonda 

Técnica de trabalho em grupo, através da qual es-

p e c i a 1 i s tas em de te r m i nado assunto a p r e sentam e debatem p o n 

tos de vista divergentes sobre um mesmo assunto. 

Esta técnica não ê muito utilizada em nosso me1o 

para fins de educaç~o continua. Exige grande maturidade 

emocional e segurança profissional, sendo portanto maís 

utilizada entre membros de equipes altamente especializa-

das, que n~o se sentem ameaçados por uma discussão positi-

va e profissional, 

o 
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5,5,10- Estudo de caso 

O estudo de caso pode ser efetuado pela análise 

de um problema apresentado por um paciente ou cliente em 

conferência clínica, cujo estudo minucioso e objetivo ve

nha trazer uma solução aceita por todos. 

5.5.11- Solução de problemas 

Através do estudo de um problema, em suas várias 

etapas e implicações, o líder orienta o grupo a desenvol

ver sua habilidade para analisar objetivamente uma sítua

ção e chegar à tomada de decisões, para a resolução da si

tuação problemática. 

Tanto o estudo de caso como a solução de proble

mas, são exeqüíveis e podem ser utilizadas na educação con 

tínua, pois desenvolvem no aluno adulto um certo grau de 

maturidade e aceitação de seus pares, tao necessárias a um 

trabalho de equipe eficaz e eficiente. 

Hatifield 28 , em uma conferência intitulada 11 Edu

cação contínua ou aprendizagem por toda vida", relata: 

- a teoria educacional demonstra que os adultos aprendem me

lhor quando os objetivos atendem às suas necessidades; 

-a motivação intrínseca é mais produtiva que a motivaçao 

extrínseca. 

Para alcance e manutenção do nível de competên

cia, não é suficiente apenas o uso de técnicas de ensino, 

uma vez que, toda a aprendizagem e motivada e a motivação 
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deve surgir dentro da pessoa. 

Segundo Bastos 7 , a motivação -e resultante de 

forças vitais, denominadas de 11 motivos 11 ou 11 propósitos 11 

que impu I si onam o organismo em I i nhas de ações específicas. 

Portanto, para alcançar a eficiência das diver-

sas técnicas de ensino aqui relacionadas, deve-se levar em 

consideração, além do interesse demonstrado pelo educando, 

os objetivos do programa, a disponlbi !Idade dos recursos 

humanos e materiais, e em especial, o domfnio da técnica a 

ser empregada. 

Algumas técnicas permitem a utilização individual 

pelo educando, provendo o seu auto-desenvolvimento, outras 

são empregadas individualmente mas sob orientação, e ou-

tras aplicadas em grupos. 

5,6 - Aval i ação 

A aval i ação deve constitui r grande preocupação de 

todo o pessoal envolvido na educação contínua, porque per-

mite mensurar o grau de alcance dos objetivos estabelecidos 

e reajustar os programas quando necessário. Deve ser siste 

matizada para proporcionar a retroal imentação para futuros 

planejamentos, 

5.6.1 -Tipos 

Popiel 43 sugere alguns tipos de avaliação, tais 

como: 
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- auto-aval i ação pelos participantes; 

- do grau de crescimento dos participantes; 

- do programa como um todo; 

- da efetividade do corpo docente; 

- do resultado do curso da maneira como afeta a atuaçao dos 

participantes no trabalho; 

- da melhoria dos cuidados dos pacientes devido aos novos 

conhecimentos, técnicas e compreensão adquiridas durante 

o curso. 

P B . 6 1. -ara ast1an , o termo ava 1açao assume duas 

conotações. Uma de caráter geral, inclusivo, corresponden-

do aos recursos que se dispÕem para apreciar os resultados 

globais da aprendizagem. Outro no sentido de julgar valo-

res que escapam ao controle objetivo ou ã mensuraçào, 

Bastos 7 considera que a avaliação deve ser fel

ta no sentido de medir o progresso do programa em direção 

ao objetivo proposto, bem como a eficiência do programa, 

ou seja, o seu impacto educacional, 

5.6.2 - Técnicas 

De acordo com os autores acima citados e Ribeiro 

48 1 . . d • 1. d , a gumas tecn1cas po em ser ut1 1za as para avaliação 

de resultados, tais como: 

1) Aconselhamento 

Uma técnica de aval1ação é o aconselhamento, também usa 

da em educação contínua. Nesta há um consultor ou 

lheiro no serviço, que realiza uma avaliação do 

gresso do participante. 

cons~ 

pro-
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2) Relatórios 

Outro meio usado para avaliação, -sao os trabalhos escrl 

tos que, após elaborado~, são enviados ao coordenador 

do programa ou apresentados e discutidos em reunl~es pa-

ra análise, tornando-se um meio de avaliação para os 

professores e os participantes, 

3) Testes e provas 

Para aval i ação dos conhecimentos adquiridos ou mudanças 

conseguidas pelos participantes em sua aprendizagem. Os 

testes devem ser aplicados antes e depois da rea 1 i zação 

do curso, 

4) Observação sistemát1ca e entrevistas 

Empregadas tanto no julgamento de atitudes manifestas do 

domTnio afetivo, quanto na verificação do desenvolvime~ 

to das habi 1 idades ticnicas. 

5) Opinião dos participantes 

Procura obter dos participantes sua opinião a respeito 

do curso; isto poderá ser feito ao tirmino do curso e 6 

meses a 1 ano depois da sua conclusão. Estas informa-

ç~es poderão contribuir para mudanças e acréscímo no 

programa, ou ainda retirada de algum assunto, 

6) Supervisão 

t considerada uma função de todo o pessoal que d1 rlge o 

trabalho de um grupo para lograr um fim, é parte do prQ 

cesso administrativo que utiliza técnicas ou processo 

de ensino clínico, inspeção, avaliação e orientação. 

Segundo Ribeiro 48 
a meta da supervisão 

. 
e a 
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atenção aos pacientes, é melhorar a qual idade de cu! dados 

através do aperfeiçoamento da qualificação do pessoal que 

o executa e das condições de trabalho. 

Outros aspectos considerados como importantes pa-

ra ava 1 i ação da aprendizagem são 39 

- retroinformação- que consiste em informar aos alunos so-

bre o grau de sucesso alcançado pelos mesmos, Para isto 

o educando deve conhecer em que se baseia o curso - sua 

finalidade e objetivos - a fim de que tenha um ponto de 

referência para o seu trabalho; 

-orientação dos.estudos- consiste em o professor apresea 

tar ao estudante uma série de objetivos especrficos bem 

claros. O educando sentirá maior interesse e atração pe

lo que será importante para ele, servirá de base para sua 

avaliação; 

- auto-aval i ação - as oportunidades que os estudantes tem 

de aval i ar os seus próprios conhecimentos e fazer reaju~ 

tes necessários de seus estudos, 

5,6,3- Obstáculos à avaliação 

Entre os obstáculos que se apresentam para 

avaliação, quatro são considerados de ordem prática 43 

ra um programa de educação contfnua: 

uma 

pa-

a) o comportamento humano é complicado demais e o numero 

de variações que o afeta é muito grande para que se possa 

provar qu~ o programa empregado foi o que conseguiu as 

modificações desejadas; 
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b) ainda não foram produzidos mêtodos de pesquisa e ·~str~ 

mentos de mensuraçâo capazes de obter os resultados de 

um programa de educação continua, como um todo; 

c) as availaçoes intens1vas e científicas exigem 

mento de tempo e dínheiro; 

d) a educaç~o de adultos ~ um sistema aberto; a participa-

ç~o deve ser voluntiria, portanto o valor do programa e 

mais faci imente testado pelo grau de persistincia e sa-

tisfação de sua clientela, 

Apesar dos obsticulos apontados, os responsave1s 

pelos programas de educação cortfnua devem concentrar es-

forços no sentido de aval i arem a programaç~o desenvolv;da, 

como etapa b~sica do processo educacional. 

-Para tanto, nao basta obter informações acerca 

dos novos conhecJmentos e final idades adquiridas peio5> edL-· 

candos. importa tamb~m mensurar se houve mudanças para me-

1 h o r: 

-no nível de qualidade de assistência prestada; 

- no comportamento do grupo responsivei pelo ens1no 

Uma forma de obter dos partlcipantes suas op·-

'- sobre a validade do curso e a da ut l lI :z:ação do5> qLie~ n1oes 

tionários, que podem ser aplicados no melo e no f1nal do 

curso. 

Para avaliação do programa devem ser identifica-

das as dificuldades ou barreiras que podem ser em relação 

ao planejamento, aos objetivos propostos, ao mêtodo de 
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ensino, ou ao próprlo docente. Convém identificar os obstá 

cuJos, a f1m de que o coordenador possa saber o que e~ta 

contribuindo para o ixito ou falhas do programa. 

Geralmente a verificação da eficácia do programa 

está vinculada ao alcance dos objetivo~ esp~crficos, uma 

vez que estes serão de alcance mais imediatos. Os objetivos 

gerais são avaliados a media e a longo·pràzo. 

A efetividade do corpo docente poderá ser verifl 

cada por meio de uma auto-avall,ação do docente, opinião dos 

colegas, análise do conhecimento assimilado pelos partic:-

pantes (atravês de provas, testes, trabalhos e observação 

das at~v!dades) e ainda por meio da opinião dos mesmos. 

'Não obstante os aspectos teôr I cos d·a educ.ação con 

tínu~. apresentados se referirem especificamente ao desen-
.. 
vo!vimento do pessoal de enfermagem em exerclc1o nos ~erv1 

ços de saúde, cabe tambêm ressaitar a importância desse pro-

cesso no sistema formador de pessoal de enfermagem em ~ir-

tude da responsab~ 1 idade do docente na sociedade, em ter-

mos de: 

- formação de mão-de-obra de enfermagem; 

~ prestação de serviços a comunidade; e 

- pesqu1sa para gerar ou ampliar novos conhecimentos 

na área de enfermagem. 

Para assumi r cabalmente estas funções, e funda-

mental que o docente de enfermagem assuma parte do seu 

aperfeiçoamento, bem como seja incentivado, apoiado e orien 

tado por meio do ofereiimento de oportunidades educacionais 
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de p6s-graduaç~o em sentido amplo e restrito. 

"Para fazer face a imperiosa e urgente necess;-

dade de quai ificação dos docentes de Enfermagem, os cursos 

de Especialização, ainda que desenvolvidos de modo inten-

sivo, representam uma forma de p6s-graduação, ~apaz de mo-

b olo •· d f J' ' 3711 1 1zar a area e en ermagem qua 1tat1vamente Ap6s o 

término da especialização, ê requerido que seJam v.ab:llza 

dos meios para integração do docente no Plano lnstltuclonal 

de Capac1taç~o de Docentes para os Cursos de P6s-graduaçâo 

a nível de mestrado e doutorado .. Desta forma, assE.gura- se 

a q u a 1 í f i cação do c o r p o do c ente de acordo c o m as ex 1 gene · as 

vigentes no magist~rio superior. 
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6, ALGUMAS EXPERitNCIAS DE EDUCAÇÃO CONTlNUA 

DESENVOLVíDAS NOS SISTEMAS FORMADOR E 

UTIUZADOR DO PESSOAL DE ENFERMAGEM NO BRAS~L 

11 0 Único homem educado é aquele que apren-

deu a adaptar-se descobrindo como mudar", 

(Co Rogers) 

6,1 -Primeiros ensaios 

A preocupação pelo melhoramento do nível de pes-

soal de enfermagem em atividade, tem sido uma constante em 

todos os setores, e quanto maior o numero de pessoal e mais 

diversificadas as categorias, maior é o Interesse demons-

trado pelos 1 i deres da profissão, 

O desenvolvimento de uma profissão esta 1 i gado ã 

- 40 qual Idade dos proflsslonals que a compoem 

Embora haja necessidade de educação continua pa-

ra todo o pessoal de enfermagem, vamos analisar mais deta-

lhadamente esse proces~~ em relação ao profissional enfer-

meira no desempenho de suas funç~es, tanto nos serviços 

de saüde como na área de enslno. 

A enfermagem no Brasil é relativamente jovem, 
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pois seu início foi a partir de 1923, com a criação da prl 

mei ra escola de enfermagem, no Rio de Janeiro. 

A Associação Brasileira de Enfermagem sempre se 

interessou com o crescimento intelectual das enfermeiras, 

bem como com o seu desenvolvimento e aprimoramento ou ou-

tros estudos mais aprofundados visando melhorar a qualidê 

de dos profissionais 38 

Embora -nao -houvesse, como parece ainda nao haver, 

nenhuma sistematização de cursos em termos de educação con-

tínua, sempre houve interesse em organização de cursos, com 

vistas i atualização do pessoal, principalmente o docente. 

6,1. 1 - Seminários, encontros e congressos 

A Associação Brasileira de Enfermagem, objetlvaQ 

do o aperfeiçoamento do corpo docente das escolas, organl-

zou através de sua Comissão de Educação e de Saúde Púb1 ica 

o I Seminário de Ensino de Enfermagem, em 1956, contando pa-

ra esta realização com a colaboração da Divisão de Enfermê 

gem do SESP. A este encontro compareceram 46 (quarenta e 

seis) instrutoras das diversas escolas do pafs 10 

Em 1958, a referida Associação realizou em Sal-

vador - Bahia, um seminário sobre Levantamentos de Enfer-

magem. 

Em 1960, essa mesma Associação promoveu outro en-

contro que recebeu o nome de I Seminário Didãtico, sob r e 

11 lntegração dos Aspectos Sociais e de Saúde no Currfculo 

das Escolas de Enfermagem 11
, também em Salvador. 
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Em 1964, foi realizado o I Congresso Brasííelro 

de Pedagogla Aplicada a Enfermagem, embora não tenha sido 

uma promoção da ABEn, houve uma participação ativa de seus 

membros. 

Em 1965, foi desenvolvido o Segundo Cong:e~so de 

Pedagogia e Didãtica Aplicada à Enfermagem, no Rio de Ja-

Em 1967, fol realizado o III Congresso de Educa-

çâo em Enfermagem, em São Paulo, na Escola de Enfermagem 

da USP, havendo particípação ativa da ABEn, 

Em 1968, a Escola de Enfermagem da USP promoveu 

o I Seminário sobre Currlcuio de Graduação em El"fermagems 

contando para isto com a colaboração da OPAS/OMS 1 resultan 

do desse encontro o aGteprojeto para um novo curriculo mi-

nlmo dos cursos de enfermagem, 

O segundo semlnario sobre educação, realizou- se 

na cidade de Ribeirão Preto- São Paulo, contando também 

com a colaboração da OPAS/OMS. Este encontro visou a elabo 

-raçao de um programa experímental para o ensino do cíclo 

pré-profissional, tendo em vista a reformulaçâo do currrcu 

lo do curso de graduação em enfermagem, enquad~ado no es-

pirito da reforma uníversltária. 

Paralelamente a estes, eram desenvolvidos sem~na 

rios e cursos para professores de cursos de auxiliar de en-

fermagem. Em 1964, 1965 e 1966, foram rea 1 i zados, -em ccnvenio 

com o MEC/OPAS/MS, três cursos intensivos de quatro meses, 

sobre Pedagogia e Didática Aplicada à Enfermagem, para pr2 

fessores dos cursos de aux! 1 i ar de enfermagem, na Escola 
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de Enfermagem da Universidade de Pernambuco. 

Atualmente dâ-se continuidade à realização de s~ 

minârios e encontros regionais, para diretoras de escolas 

e c o o r d e n a do r a s de c u r s o s , c o m v i s t a s à i mp 1 a n t a ç ã o de c u r -

sos de pós-graduação em outras regi~es que não a Sudeste e 

-Sul, que sao as que contam no presente com essa moda] idade 

de curso, 

6.1 ,2. - Cursos de pós-graduação e especialização 

Os cursos de pós-graduação em sentido amplo no 

Brasi 1, tiveram infcio em 1947, tendo sido infrutfferas as 

primeiras tentativas, Posteriormente, passaram a funcionar 

em 1959; estes cursos não possuíam, no entantd, as caracte 

rfst!cas requeridas pelos cursos de pós-graduação 11 sensu 

stricto 11
, sendo por esta razão nivelados aos atuais cur-

sos de aperfeiçoamento e especialização. Os mesmos foram 

ministrados até 1970, quando em conseqüência de normas es-

tabelecidas pela reforma universitária, foi criado o pri-

melro curso de mestrado na Escola de Enfermagem Ana Nery, 

em 1972 37 

Por iniciativa das enfermeiras, foram Instalados 

os prlmeiros cursos de pôs-graduação no Brasil, com a fi-

nal idade de promover o aperfeiçoamento e preparo para o ma 

gistér~o superior 38 . 

Em 1964, a Comissão de Documentação e Estudos da 

ABEn publicou dados sobre cursos de especialização e de pÕs

-graduação existentes no país até 1963. Dos treze cursos 

existentes, na época, sete eram localizados em São Paulo, 
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três no Estado da Guanabara, um em Minas Gerais, um na Ba

hia, e um no Rio Grande do Sul 5 

Os cursos, quanto as suas modalidades, tinham a 

seguinte distribuição: 

QUADRO -Distribuição dos cursos de especialização, 

segundo modalidade e localização. 

Modalidade 

Enfermagem obstétrica 

Pedagogia e Dld~tica aplicada 

à enfermagem 

Admínlst~ação de ensino 

Administração aplicada 

à enfermagem 

Enfermagem de Saúde Publica 

Estado 

São Paulo 

Guanabara 

Minas Gerais 

Bahia 

Rio G. do Sul 

São Paulo 

Guanabara 

São Paulo 

São Pauio 

São Paulo 

Guanabara 

I 
I 

I 

I 
! 

N<? de 
cursos 

3 

Em relação aos cursos ministrados pela Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, temos os seguintes 

dados, de acordo com o número de profissionais que fizeram 

o curso no período de 1959 a 1965. Esses cursos deixaram de 

funcionar em 1969, O motivo pelo ·qual apresentamos o Quadro 

2 e que os referidos cursos tiveram um período maís longo 

de vída. 
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Q ~A D~_O. _ _f - N Ú me r o d e a 1 u n o s do s c u r s o s d e p Õ s - g r a d u a ç â o d a 

Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo, de acordo com o curso, de 1959 a !965, 

A N o s 
c u R s o s Totaí 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Geral 

Pedagogia e Didática 

aplicada à enfermagem 10 9 20 23 22 27 22 133 

Admlnlstração ap I i cada f: 

à enfermagem 10 15 13 19 20 25 19 121 

Administração de ensIno - - - 4 2 5 - 11 

T O T A L 20 24 33 53 44 57 41 265 

Como vimos, a preocupação pela formação de pro-

fessores -e uma real necessidade e esta se torna 
I 

cada vez 

mais evídente, tanto do ponto de vista quantitativo como do 

qualitativo. 

S d F'u'Jo' p 24 h ~ d h' - · egun o , em nen uma epoca a 1storla a 

formação de professores da área da sa~de foi tão debatida 

como nestes Últimos dez anos; 11 o como ensinar os professo-

res a ensinar 11
• Para discussão deste ponto, em prlmeiro 1u-

gar destaca-se a deficiência numérica de professores, -na o 

--que esta seja mais importante que a qualidade, mas e mal5 

premente. 

Para atender o ritmo atual de crescimento na for 

mação de enfermeiras, considerando os cursos de graduação, 

de pôs-graduação e para o desenvolvimento de programas de 

educação contínua, seriam necessários de 1.000 a 1,200 do

centes 37 
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·6.2 -Sistema formador 

Um dos aspectos mal s importantes na política de 

recursos humanos é a formação de pessoa 1, uma vez que a 

preparação desses recursos proporciona a mão- de-obra que 

impulsiona o desenvolvimento do país. 

O ensino de enfermagem no Bras i 1 tem passado por 

várias fases. Inicialmente os cursos foram regulamentados 

pela Lei 775/49, colocando-os no âmbito do Ensino Supe-

rior, do Ministério de Educação e Saúde, que passou a fa-

zero registro dos diplomas de enfermeiras e dos certifica 

42 
dos de auxi I i ares de enfermagem 

Posteriormente, veio a Lei n~ 4.024, de 20 de 

d e z em b r o de 1 9 6 1 , q u e c r i o u o C o n s e 1 h o F e d e r a 1 d e E d u c a ç ã o. 

Este Conselho, entre suas atribuições legais, possui a de 

verificação dos cursos para fins de reconhecímento e a de 

estabelecimento da duração e do currículo mínimo, 

De acordo c o m a L e i de D i r e t r i z e s e Bases , o Co n-

selho Federal de Educação fixou, baseado no Parecer 271/62, 

o currículo mínimo do curso de graduação em três anos le-

tivos e com um quarto ano optativo, em enfermagem de saúde 

publica e em enfermagem obstétrica. No ano seguinte, este 

currículo foi alterado pelo Parecer 303/63, quando o Con-

selho Federal de Educação fixou o currfculo mínimo dos cur-

sos de obstetrícia, Por este Parecer era possibilitado -a 

obstetriz com mais 1 ano de estudos de enfermagem receber o 

tftulo de enfermeira, assim como a enfermeira com mais um 

ano de estudos na área de enfermagem obstétrica, poderia re-

ceber o título de obstetriz. 
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Outra modificação ocorreu em 1965, quando o Con-

selho Federal de Educação, pela ~ortaria n~ 159/65, fixou 

sob novos critérios, a duração dos cursos superiores, 

Em 1 9 7 2 , c o m a R e s o 1 u ç ã o n ~ 4 , f o i a p r o v a do o P a-

recer 163/72, que atualmente é a norma legal vigente, que 

rege o curso geral de enfermagem 13 

A referida Resolução fixa o currfculo mfnimo do 

curso de graduação, que compreende três partes sucessivas: 

pré-profissional, tronco profissional comum ou ciclo pro-

fissional e habilitações opcionais em: enfermagem médico-cl 

rúrgica, enfermagem obstétrica e enfermagem de saúde -pu-

bl . 13 E h b"l" - b" . . f d 1ca • stas a 1 1taçoes o Jet1vam um ma1or apro una-

mente para o exercfcio profissional. 

Ainda é oferecida uma quarta possibilidade para 

o estudante, que é a licenciatura em enfermagem. Esta li-

cenciatura permite ao 1 icenciado registrar-se como profes-

sor de ensino de 1~ e 2~ graus, dando-lhe o direito dele-

clonar, nesses cursos, as disciplinas da irea da saúde. 

A formação do auxi 1 i ar de enfermagem inicialmen-

te foi regulamentada pela l,ei n~ 775/49. O curso foi mini~ 

trado inicialmente em 18 meses. Atualmente estao funcionan 

do dois tipos de cursos de auxi 1 lares: um de dois anos de 

duração, baseado na Portaria 106/65, do C.F.E., e um com 

1 1 meses de duração, p os s i b i 1 i ta do p e 1 o Par e c e r 7 5 I 7 O do 

C.F.E., e sugerido pela ABEn como alternativa para o supl~ 

tive de 
1 1 

1~ grau, na área da enfermagem 

Com a promulgação da Lei 5.692/71 
12 , os cursos 
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para formação de técnico de enfermagem tomaram um impulso 

multo grande, passando, no periodo de 1973/74, de 18 para 

34 cursos. Este curso, apesar de ser o mais novo em funcio 

namento, esti tendo um desenvolvimento muito grande, pelo 

fato de fwncionar integrado ao ensino de 2~ grau. 

Há ainda outras aberturas para os cursos técnicos, 

possibilltados pela Lei n~ 5.692/71, de cursos profission~ 

lizantes de um ano, para as pessoas portadoras de outros 

cursos técnicos, e ainda as habilitações profissionais, re~ 

l o d 1 d 1- 0 f' 0 1' 12 1za as pe os exames e sup enc1a pro ISSiona 1zantes , 

Desse modo, não tardará que os técnicos de enfermagem ul-

trapassem o número de graduados em enfermagem. 

A parti r de 1975 foram autorizados a funcionar 14 

novos cursos de enfermagem nas universidades federaí:;, que 

nio contam com essa moda! idade de curso 37 

A criação desses cursos, se por um lado c.obri(.; 

em parte as necessidad~s de todo o territ6rio nacional, se 

considerarmos a extensão dos estados brasileiros, distância 

entre as cidades e meios de comunicação, em contrapartida, 

acentuou um sérío problema que jâ existia em relação ao 

núme.ro de escolas existentes, agravando a defíciênc\a do 

pessoal docente, tanto quantitativa como qualitativamente. 

Como consequencia desta situação temos os -recem-

-graduados assumindo funções para as quais não foram pre-

parados, como: chefias de serviço, ensino e outras que re-

querem da enfermeira, além dos conhecimentos necessários, 

maturidade emocional e habi 1 idades adquiridas com a prâti-

ca e o tempo 
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Como exigência para o acesso à carreira de magi~ 

t~rio superior a partir da reforma universitirla, passou a 

ser requerido o título de mestre ao pessoal docente, Esse 

fato tem mobilizado grande número de professores em ativi-

dades docentes a se íntegrarem no Plano Institucional de 

Capacitação de Docentes (PICO), para os cursos de -pos-gr§! 

duação (Mestrado e Doutorado), cursos esses em funcionamen 

to apenas nas regi~es Sudeste e Sul do pafs, com duração 

mlnima de dois anos, Com a saída dos docentes para pós-gr§! 

duação, os cursos de graduação passaram a ser assumidos 

por recém-formados, com pouca ou nenhuma vivência profis-

sional 

Os cursos de metrado em funcionamento no ~ pa1s, 

tiveram a seguinte trajetória: 1972, Escola de Enfermagem 

Ana Nery, Rio de Janeiro; 1973, Escola de Enfermagem da 

Univers!dade de São Paulo; 1975, Escola de Enfermagem de 

Ribe1rão Preto, da Universidade de São Paulo; 1976, Escola 

de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

e 1977~ Departamento de Enfermagem da Unlversldade Federal 

de Santa Catarina 37 . Em 1978, está sendo estudada a im-

plantação de um curso de pós-graduação no Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. 

Em reI ação aos cursos em n íve 1 de espec la 1 i zação, 

conta atualmente o pais com cinco cursos nas seguintes es-

colas: na Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 

Bahia, na Escola Ana Nery da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, 1 na Escola Paulista de Enfermagem, 1 no Depar 

tamento de Enfermagem da Unlversldade Federal de Santa Ca-

tarina e na Escola de Enfermagem da Universidade Federal 
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do Rio Grande do Sul 37 

A área de enfermagem conta no momento com cinco 

cursos a nfvel de mestrado e cinco cursos a nfvel de espe

cial izaçio, os quais nio possuem capacidade para atender a 

demanda reprimida de docentes carentes de preparo mais 

avançado, ou seja, pos-graduaçio em sentido estrito e amplo, 

respectivamente. 

O crescimento dos cursos de especialização e me~ 

trado tem se processado de uma forma muito lenta, o que tem 

sido objeto de estudos da Coordenação do Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nrvel Superior (CAPES), que tem promovido enco~ 

tros das diretoras de Escolas com a finalidade de estudar 

as condiçÕes atuais dos cursos de graduação~ para futura 

implantação dos cu~sos de pôs-graduação, a médio e a 1ongo 

prazo. Estes cursos poderiam fucnionar com os recursos exis

tentes em cada escola, ou numa integração de esforços en

tre as escolas, a fim de formar núcleos regionais, Este in

teresse demonstrado pela CAPES 17 , viria unir-se ao das eQ 

fermeiras, para sanar um problema que tem se constituído, 

com o deslocamento de professores para outras regiÕes, que 

e a separaçio da faml I ia ou a transferincia desta, junta-

mente com o docente. para o local de estudos, Parece ser 

um problema simples. mas a enfermagem é uma profissão com 

predominincla feminina, dificultando o afastamento das en

fermeiras casadas. 

Considera-se de grande necessidade que as esco

las que ja contem com recursos humanos qual ifícados, estu

dem a viabll idade de criação de cursos de especialização, 

formando assim uma base para futuros cursos de mestrado, 
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bem como contribuir para o aperfeiçoamento de seus docen

tes. 

6.3- Sistema utilízador 

P e I os dados, a p r e se n ta dos v i mos que o pessoa 1 de 

saúde, no Brasil, e •nsuflclente para atender às necessi

dades de saude da popuiaçào, Vimos também que há um dese-

quilíbrio no sistema formador, gerando uma lacuna muito 

grande, pr'nc!palmente entre o pessoal 

e o de nfvel médio. 

de nfvel superior 

Alêm da carência de pessoal, existe uma dtstri-

buição inadequada dos recursos humanos evidenciada pela 

concentração dos elemenros mais qualificados nos centros 

maiores, fato justificado em parte pela falta de oterta de 

sa!âr1os que condlcfore me.ihor situação de vida em outros 

locais, 

Segvndo o relator\o do MEC 36 • a formação obede

ce as 11 ex!géncias 11 do mercado de trabalho e da distribui

ção de renda, e que, no setor saude isto não devia preva

lecer, pols o sistema previdenciário é, na ~e:dade, o grao 

de comprador de serviços, e a assistincia à sa~de i consl-

derada como um ins!rumento para a distribuição de renda. 

O s J s t em a u t ; 1 ; z a do r dos p r o f i s s i o n a i s da á r e a da 

saúde e em especlal do pessoal de enfermagem, restringe-se 

praticamente ao setor públ !co, e dentro deste, 

previdenciário. 

o sistema 

No relat6rio elaborado pelo MEC-DAU 36 encontra-

mos algumas medidas apontadas para correção destas distorções, 
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entre elas: 

-definir as necessidades quantitativas e qualitativas do 

p e s s o a 1 q u e d e v e r á 5 e r u t i ·1 i z a d o n o S e r v l ç o N a c i o n a 1 d e 

Saúde; 

- promover a formaçio, uti 1 izaçio e distribulçio de recur-

sos humanos, pa'"a o setor, de acordo com o planejamento 

geral da saúde; esta também é a opinião de alguns auto-

29, 54. 2 r e s 

Considera-se que Idealmente o sistema formador e 

o mercado de trabaiho devem estar estruturados de modo que 

nio haja má uti 1 izaçào, carénc;a ou excesso de recursos hu-

manos" Constitui o mer·cado de trabalho, por um lado, a de-

manda de se1·viços por parte da população, e po.~ outro la-

do, a oferta por parte dos profissionais de sa~de, 

- 18 Entre as causas apontadas por Correa pa:a o 

desequi Jlbrio citado anteriormente, algumas --sao nítldamen-

te relacionadas ~oferta (sistema formador) e a demandd 

(mercado de trabalho}; outras, porém, são difíceis de se-

rem enquadradas na primeira ou segunda categoria, ta;s como: 

- o desconhecimento, por parte dos candidatos 

a empregos futuros, do tipo e quantidade de vagas oferta 

das pelo mercado de trabalho; 

- o desconhecimento, por parte dos empregadores, do volume 

e das publ icaçôes específicas que compõem a mão-de-obra; 

tendências e aspi raç~es voltadas para proflss~es que COQ 

ferem elevado status, em decorrência do seu 11 prestígio 

socia1 11
; 

-a discriminação contra certas profiss~es que ainda -na o 
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se Impuseram no mercado, pelo prestigio social de outraso 

Ainda dtamos: 

- falta de reguiamentação pelo Ministério do Traba1ho e 

DASP, do exercido profissional de algumas categorias pro-

fissionais, como o tecnico de enfermagem, CUJa formação 

é regu1amentada pelo MEC, 

Na tentativa de equacionar o problema decorrente 

desta situação, os Ministirios da Sa~de e Educação, contao 

do com a colaboraç~o da OPAS, apresentaram um programa que 

visa promover a adeql.!ação da formação de pessoa i de saude 

(quantitativa e qualqaUvamente) às necessídades e ·possl-

bi lidades dos serv ços de saGde, 

Em 1975 fo: Institucionalizado pelos referidos 

Mlnlster~os e OPAS, o Programa de Preparo Estrat~gico para 

o Pessoal da Saude lPPREPS) 46 
que apresenta os seguintes 

objetivos: 

a) preparaçao em massa do pessoal de 1~ e 2~ gra~s lt~cnl-

co e aux~ li ares) e elementar, num total de 

180.000, no per~odo de 1976 a 1979; 

b) apoio ao estabe!ecimento de sistemas de desenvolvimento 

de recur-sos humanos para a saúde, em cada Estado da União, 

integrado aos sistemas de planejamento setorial co~res-

pondentes9 

c) apolo a constitulç~o, Implementação e funcionamento de 

10 regi~es docente-assistenciais de saúde, para uma co-

bertura final de 15 a 20 milhÕes de habitantes. 
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A meta e~tabelecida por esse programa, previa a 

preparaç~o das seguintes categorias de pessoal de enferma-

geme outros: 

- N:ve~ técn co: enfermagem 12.000 

outros 15,000 

- N:ve\ auJ<,j ''ar; enfermagem 31,000 

outros 

- Nivel elementar: atendentes 52.000 

agentes comunitários 40,000 

- O~trc~ 12-000 

T O T A L -1 7 o c o o o 

Para alcançar os objetivos e as meta& estabeleci 

das, seria desenvo·~ da a seguinte estratigia: 

- - -- ampia a·t:c~·açao E <.-oope'açao entre as ~nstP_u,çces que 

(MS, MEC-OPS); 

- articulação com jn~t -tu•çoes correlatas, principalmente 

no campo de planejamento global do desenvolvlmenr.o (Nf-

vel Naciol"'a', Reg oroai e Estadual); 

- aprove\ tamer.to da capac; dade instalada e das ;n c;ati vas 

ou ideia~ ja em ·mp:ementaçào, antes que a bu~ca de no-

vas id~ias e crha~~o de no~as 1nstalaç~es; 

considerar as Secreta~ ias de Sa~de dos Estados como 1ns-

tituiç~es nucleares para a organização do S,N,S, a n1-

vel operac~ona~, certra•izando assim os esforços do pro-

grama de serviços e de tre\namento de pessoal de '1'? e 

ZS' graus e elementa:, em coordenaç~o com as Secretarias 
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de Educação (interc.omplementaridade) e demais lr.stctul-

-çoes Interessadas; 

- apoJar o desenvo1v~mento da capacidade técnica e opera-

clonal das instituiçbes Estaduais e Regionais envolvidas 

no programa, 

Al~m desse preparo Inicial, as estratégJas de 

ação e solução das ~;tuaçbes problemiticas quanto ao trei-

namento de pessoal de nlveis elementar e de 1<? e 2.~ graus 

são as seguintes: 

Na Secretaria de Saude, sem estrutura formal e sem atlvi 

dade de tre1namenrc de pessoal: 

implementar a at'~idaae de treinamento. 

Na Secretatía de Saude, com estrutura formal e com cen-

tros de tre;iname.n 1 c, operacionalizar outras at;vidade.s" 

como: 

- va~orizaç~o dos treinamentos em serviço; 

- cursos ma~s curto~ e modularlzados; 

desenvolvime~to de metodoiog as de enslno, c.orneudo 

progra~~tJco e mat.erial d1d~tlco segundo as recesslda-

des dos ~ervl~os e da população; 

utilização do pessoal de serviço como docente" inclusl-

ve nfvel med o; 

- desenvolv::mento de programas de educação continuada, 

cons~derando a s~pervlsáo como uma atividade fundamental; 

- desel"'vo I v I men to de mecan l smos de comun I caç~o e c í r cu-

!ação de materiai; 

- Utulaçao do pessoal treinado através: exames de su-

plêncía prof~ssional üZante e cursos com aval ~aç~o no 

processo, 
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O programa PPREPS foi iniciado em 1976, em tres 

estados, estendendo s~a p•ogramaçao ati atingi r 10 estados 

das regiÕe~ docenre-a~s ster.ciais a -que se propoe 

Dentre o pes~oaí jâ preparado, demonstramo~ nos 

quadres a seguir, o q ... •e "Se refere ao treinamento de pes-

46 soai de enfermagem e agentes comunitários 

QUADRO 3- Pessoai de enfermagem capacitado segL.ndo o ni-

veí e categor-Ia, por Estado, 1976. 

Nivel/Categor•a I ,R. G.do Sul H. Gerais 
I 

ELEMENTAR: I 
agente comun:tar1ol 

at:er.dente 

MEDI O (AUX.TtCNICO): 

enfermagem 

v;~ .. tado·a 

T O T A L 

I 

55 

55 

1. 1 81 

145 

76 

I. 402 

Píaui 

47 

4 

65 

Total 

1 • 2 2 8 

204 

90 

522 

QUADRO 4 - Pessoa. de enfermagem capacitado segundo o 
~ n•-

N TVEL I 
CATEGORIA 

ELEMENTAR: 

agente comu-

nitãdo 

a tendente 

M~DIO (AUX. 

T~CNICO): 

enfermagem 

visitadora 

T O T A L 

vel e c:..aregor:a, por Estado, 1977. 

1 Ama-~ 
201as 

I 

I I 
I ! 

i 

I . 72 \ 
I 180 I 
I 60 1 ,054: 
I 

' I I I I i i 

I 
I 

-
I 

2221 
I - 133 l 

2.40 1 '481 

E S T A D O S 

I ! 
! 
I 

! I 
I 236 I í 61 ' 4 62 

95! 
I I 

350 I 309 I 321 

I 
I nl 235 I - -

-I i 

171 - l 20 
I 

278 589 1562 l 423 

' ; 
' 
I 

249: 359 - I 1 318 I 
777 i 1 '379 i l 283;5.628 

I 

i 

I i ' I 
: 

' ' 
17 126; 36i 658 

541 224 - -
i I 

' 

1 '043 
' I 

1.917jí .319j7,828 
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QUADRO 5 - Pe5~oal de enfermagem treinado segundo o nfvel 

e categor;a, por Estado, 11? trimestre 1978-

E s T A D o s 
NlVEL i 

CATEGOR!A Ama- Pará Mara Piauí Cea RoGo Para f Bahia M,Ge Pernam Total 
zonas nhaÕ r a Norte ba rals buc.o 

I 
ELEMENTAR: I 

I 

I 
I 

I I I 
agente co-

I I ! 
I 

munitârio - - - - - - - - i - 30 30 
a tendente 30 213 - 48 - - 25 42 I - 216 574 

T O T A L 30 213 - I 48 - - 25 42 - 246 604 

E s se p r o g rama v i s a , em s um a , o p r e p a r o de pessoa I 

necess~rlo á lnte·~orizaç~o das aç~es de saGde priorltarlê 

mente na regiio No•deste, alim da formaç~o inlt!al o mesmo 

recomenda a rec•clagem per1od<ca em serviço dos agentes de 

sa~de, mediante m6dulos de treinamento ripidos e compleme~ 

tares, embasados nas necessidades detectadas pelas -açoes 

de superv1s~o, a f!m de manter o adequado desempenho no tra 

balho, O trelnamento em serviÇOs previsto no PPREPS, pode 

ser considerado, sem dllv1da, como uma das modalidades da 

educação continua, 

Aceitas essas consjderaçoes, infere-se q~e o pr2 

cesso de desenvolvimento nào cons1ste apenas em expar.dir o 

sistema educacional; torna-se necess~rlo preparar as quan-

tidades definidas de componentes atuais e futuros da torça 

de trabalho, ~ssegurando-!hes condiç~es de desenvo Vimento 

profisslonal. 
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6,4 Algumas experiências em Natal 

6,4, 1 - Slstema formador de enfermagem 

O Rio Grande do Norte foi um dos estados benefi-

ciados com a criação de um curso de enfermagem pela Univer 

sidade Federal, 

Esse curso, como os demais, está vivendo a pro-

blemâtica do pessoal docente, O curso foi criado em 1973, 

iniciando a primeira turma em 1974, no ciclo básico, No se 

gundo semestre de 1975 foi feito o aproveitamento de 6 prQ 

fessores do curso de auxi 1 i ar de enfermagem, mantido pela 

Universidade, O referido curso vinha funcionando desde 1975, 

quando foi feita a primeira tentativa para instalação de 

um curso superior de enfermagem em Natal - RN, Além dessas 

seis professoras foram integradas mais duas entermelras do 

campo, perfazendo um total de oito docentes. 

Destes professores, alêm do curso de graduação, 

dois tinham curso de pedagogia, todos eram licenciados pe-

la Faculdade de Educação e um tinha curso de especialização 

em saúde pública. 

O Departamento de Enfermagem da Un1versldade Fe-

deral do Rio Grande do Norte realizou o seu primeiro ves-

tibular em 1974, tendo os alunos iniciado seus estudos no 

ciclo bâsico, vez que o curso de enfermagem ja foi criado 

dentro da reforma universitária, 

Em 1975 foram contratados os primeiros professQ 

res, e, em 1976, foi iniciada -a programaçao para preparo, 
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atua ll zação e encaminhamento dos docentes para cursos de 

Me.st.rado, 

a) Cursos de Mestrado 

A parti r de 1976, começou a safda dos docentes para cu!: 

sos de mestrado, sendo estes substitufdos por recim-grê 

duados, em virtude da carência de pessoal com quali-

fi cação, 

QUADRO 6- Demonstrativo da safde de professores 

1976 a 1978 
• 

Ano Quantidade Pe rf o do de afastamento 

1976 3 1976 - 1977 - 1978 

19 7 7 3 1977 - 1978 

1978 2. 1978 - 19 79 

T O T A L 8 

O afastamento dos professores -e ·programado por dois 

anos, podendo ser renovado por mais seis meses, ficando 

os professores ausentes por um perfodo de 30 meses, 

O Departamento de Enfermagem conta atualmente com 10 do-

cent.es cursando Mestrado nas seguintes ireas: 
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QUADRO 7 - Pessoal docente do Departamento de Enfermagem 

da UFRN, em Mestrado, de acordo com a área de 

concentraçao, 

N'? de docentes Área de concentração 

Administração aplicada à Enfermagem 

Enfermagem de Saúde Pública 

2 Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Enfermagem em Saúde do Adulto 

Enfermagem Pediátrica 

Metodologia do Ensino 

2 Enfermagem Psiquiátrica 

Tecnologia da Educação 

b) Cursos de especiaíizaçâo e outros 

Alem do curso de Mestrado, os docentes são encaminhados 

para cursos de especialização, semínáriosr encontros, 

grupos de estudos etc. 

Aliado ao interesse do Departamento há -· uma programaçao 

da propria Universidade, no sentido de que todos os do-

centes contratados, não inclufdos ainda no plano de ca-

pacitaçâo, participem nos meses correspondentes as fê-

rias escolares, de cursos sobre Metodologia do Ensino, 

programados e ministrados pela própria Universidade, a-

traves do Departame~to de Educação. Com isto a Universi 

dade está atendendo uma recomendação do Plano de Capacl 

tação de Docentes do MEC, que recomenda que os docentes 

recebam formação nas 11 Di sei pl i nas de caráter didátí-

co-pedagógicas 11
, a fim de que haja uma integração entre 
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a teoria e prática, visando propiciar oportunidades pa

ra que o docente possa 17: 

-configurar o ensino no contexto sócio -educacional da 

realidade brasileira; 

adquiri r fundamentação teórica sobre o processo ensi

no-aprendizagem; 

enfocar o ensino como s~stema de organização e como 

sistema de integração; 

-desenvolver habilidades técnicas de ensino que permi

tam o desempenho eficaz da função docente. 

Ji foram realizados tre~ desses cursos, com a particip! 

ção de todos os professores colaboradores; estas progr! 

mações normalmente são desenvolvidas com duração de 15 

dias a um mese 

Em 1976, três docentes fizeram curso de Metodologia do 

Ensino Superior, programado pela Universidade; esse cur 

so teve a duração de quatro meses. 

Em 1977, o Departamento de Enfermagem encaminhou quatro 

docentes para João Pessoa - Paraíba, para um curso de 

especialização em Metodologia do Ensino e Assistência 

de Enfermagem 9 curso esse que teve a duração de três 

meses. 

Este ano duas docentes encontram-se fazendo um curso de 

especialização em Pesquisa Educacional, com duração de 

seis meses, na Universidade Federal do Rio Grande do Nor

te. 

Também promovido por essa Universidade, encontram-se 
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fazendo um curso de especíal ízação em Saüde Pub! ica qu§ 

tro docentes, Este curso tem a duraçio de tris meses. 

Alem desses cursos de especialização, outros docentes fi-

zeram cursos de atuallzaçio. 

Em 1976, foi realizado um curso de atualização sobre V!: 

rificação da aprendizagem por objetivos, no qual c.oma-

ram parte 8 docentes. Este curso teve a duração de 60 

horas, 

Ainda em 1976, um curso sobre Metodologia Dldatica-CieQ 

trfica foi promovtdo pela Universidade, com ca:ga hor~-

ria de 40 horas, do qual participaram 2 docentes~ 

Tendo ainda o Departamento de Enfermagem sob sua respo~ 

sab~]idade OS CLi'SOS de rdve] medio, as docentes qi..ie es-

tão vinculadas a esses cursos f i z e r a m Lí c e n c:. i a t u ,- a em 

Enfermagem. Al~m dessa programação dirigida para as pr9 

fesso•as, foi organizado paralelamente -l.ima programaçao 

que atenderia as docentes e o pessoal de serviço. 

Em 1 975 foram organizados e desenvolvidos pele Depa·ta-

mente de Enfermagem dois cursos de atual izaçio, um so-

bre 11 Assisténcia de erfermagem aos pacientes em neur-·o-ci 

rurgía 11 e o segundo sobre 11 Atua1izaçio em Linidade de 

terapia int.ens1va 11
, Pa•a ambos contou-se com enfermeira 

espec1al ista cedida pelo Projeto Hope. Estes cursos fo-

ram oferecidos is enfermeiras da comunidade. 

Em 1977, foi realizado um curso sobre Administração Hos 

pltalar Aplicada ã Enfermagem, tambim oferecido is en-

fermeiras do estado. 

Alnda com o propÕsito de melhorar a atuaçao nos campos 
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de estágio, o Departamento desenvolveu um curso sobre 

11 assistência à criança sadia 11
, para professores da Dis-

ciplina de Enfermagem em Saúde PÚblica e Materno-lnfan-

ti 1, bem como para as enfe__rmei ras da Secretaria de Saü

de e INAMPS, que trabal·ham nesta irea. Estes cursos fo-

ram organizados e coordenados pelo Departamento de En-

fermagem, porém alguns estavam sob a responsabilidade 

da Prô-Reitoria de Extensão da UFRN. 

Paralelamente ao trabalho de capacitação das docentes, 

vem o Departamento de Enfermagem se interessando em me-

lhorar os campos de estágios. Em 1976, em um esforço con-

junto Departamento de Enfermagem- Divisão de Enfermagem 

do Hospital das Clínicas, duas enfermeiras foram encaml 

nhadas para curso de especialização em forma de residên 

cia médico-cirurgica em Salvador- Bahia, e, em 1 977, 

outra enfermeira também fez o mesmo curso. 

Em 1978, em face dos problemas que vinham surgindo no 

campo de estágio materno-infanti 1, o Departamento de En 

fermagem organizou e ministrou um curso sobre 11 asslstê~ 

c i a materna e neo-natologi a 11 para as enfermeiras do cam-

po materno-infanti 1, da maternidade-escola. O curso foi 

desenvolvido com 90 horas teôrico-práticas, 

Ao descrevermos estas atividades, fazemo-lo com 

o objetivo de mostrar que assim como o curso de enfermagem 

da UFRNP outras escolas também programam e realizam a edu-

cação contínua do seu pessoal docente; no entanto, estas 

- - -programaçoes nao sao realizadas dentro deste enfoque de 

Educação Contínua, 
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6,4,2- Sistema utílizador de pessoal de enfermagem 

Neste sistema, observa-se carência de coordena-

ção de es.forços na polítíca de atualização de pessoal de 

enfermagem dos serviços de saGde, configurada pela atuação 

de, praticamente, cinco orgaos sem articulação entre si, 

dificu1tando, portanto, a maximização de resultados. 

Descrevemos a segui r os programas desenvolvidos 

por esses orgaos para o aperfeiçoamento do pessoa1 de en-

fermagem: 

a) instituto Nacional de Assistência Médica e Previdencia 

Social (iNAMPS 

Considerado o grande utl 1 izador da mão-de-obra da saGde, 

o ~NAMPS deservo1ve programas para o seu pessoal, com o 

fim de atender as necessidades de orientação e atuall-

zação dos funcion~rios: 

- recem-admitidos; e 

des;gnados para trabalhar em serviços recém-implanta-

dos ou que estão expandindo suas atividades. 

Este trabalho ê real iz.ado sob a forma de encontros, 

cursos, semlnârios etc,, que são desenvolvidos em Natal, 

convidando-se professores de outros estados ou por me1o 

do deslocamento da enfermeira para participar de cu·~os 

em outras unídades da federação, 

Para os cursos promovidos, a clientela -e clrcunsc!'~ta 

apenas ao pessoal do INAMPS. 
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Anua~mente há um encontro nacional das enfermeiras che-

fes, que são chamadas enfermeiras encarregadas de -a na-

1 i 5e, 

Embora não tenha sido implantado um serviço específico 

de educação cont !nua, essa i nst I tu i ção está freqüente-

mente proporcionando o desenvolvimento do pessoal atra-

ves de uma programação elaborada anualmente, 

As enfermeiras admitidas, a5sim como o pessoal auxiliar 

são submet1dos a um treinamento inicial. 

Nos períodos de 1975 a 1978, a enfermeira encarregada de 

anàli5e participou de um encontro anual realIzado no 

Rio de Janel ro, 

Em 1976 e 1977, foi efetuado um treinamento par& enfer-

meóras recem-admltidas, seís profissionais por curso, 

No primeiro semestre de 1978, foram realizados os se-

guinte.; cur5os de atualização: 

QUADRO 8- Distribuição das enfermeiras segundo cursos 

NC: de par
ticipantes 

de atualização desenvolvidos pelo 

~~ semestre - 1978. 

Nome do curso 

12 Ação de enfermagem ao paciente dlabêtíco e 

hipertenso 
12 

1 

12 

12 

Processo de enfermagem 
Formação de agentes do Sistema de Moderni-

zação Administrativa 

A enfermeira na profilaxia da infecção 

hospitalar 
Administração aplicada à enfermagem 

NAMFS, 

Carga 
horária 

30 h5 
30 hs 

100 hs 

30 hs 
30 hs 
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No mesmo periodo, foi elaborada uma programação para re 

ciciar o pessoal auxiliar de enfermagem, abrangendo um 

total de 115 participantes da Capital e do interior. 

Esta programação foí desenvolvida durante dois anos se-

guidos, com carga horiria de 30 hs. 

. 
Nos dados fornecidos pela enfermeira encarregada de a na 

1 í se não constam os temas abordados por essa programação. 

b) Hospital das CJI'nlcas 

r uma das :nsr!tulçÕes que desenvolve programas de atu~ 

lização para enfermeiras e pessoal auxiliar (técr;icos, 

auxi l: ares e atendentes). 

Cerca de 50% das enfermeiras desse serviço de ~aGde per 

tencem ao quadro de pessoal do hospital e as dema1s es-

t á o 1 o t a d a s n o De p a rt a me n t o d e E n f e r ma g e m d a U F RN , e x e r -

cendo porêm funções tanto de ensino como de prestaçao 

de ser\iços de saude à população. Devido a esta vinc~i~ 

çâo empregatícia, o segundo grupo tem maior participação 

nos cursos min;strados pelo referido Departamento. 

Em 1976 e 1977, três enfermeiras fizeram curso de espe-

cia1lzaçào em residência médico-cirürgica, jã refer'do 

a ) , e em 1 9 7 7 um a e n f e r me 1 r a f r e q Ü e n-

tou um curso de administração para executivos hosp:ta-

lares, em São Paulo. 

Alim destes cursos realizados fora de Natal, outros fo-

ram ministrados pela UFRN, conforme quadro a segu1 r: 
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~UADRO 9 - Distr~buiçio das enfermeiras do Hospital das 

Clínicas, segundo cursos realizados pela UFRN, 

N'? de par
t;çipantes 

3 

2 

2 

Nome do curso 

Metodologia e aplícação do processo de en

fermagem 

Metodologia do ensino superior 

Administração de serviço de enfermagem 

Administ~ação hospitalar 

Carga 
horãri a 

30 hs 

2.80 hs 

70 hs 

380 hs 

Em 1976 foram realizados dois cursos de atual iz.ação pa-

ra técnicos e auxllia(es de enfermagem, com 40 horas cada 

curso, 

No ano seguinte foram desenvolvidos três cursos de atUê 

1 ização para t~cnicos e auxi1 lares de enfermagem, abor-

dando cada um, respectivamente, os seguintes a3suntos: 

- assistincia de enfermagem em geral 64 h,; 

- asslstincia de enfermagem para pacientes neuro16g! 

cos 28 hs; 

- ass~stênc~a de enfermagem em Unidade de Terapia jn-

tensiva (UTi) 30 hso 

No 1~ semestre de 1978, foi ministrado um curso de atuê 

lizaç~o para atendentes, com carga horirla de 60 hs~ e 

sobre o qual não dispomos de dados acerca dos temas en-

focados, 

c) Secretaria de Saúde Publica 

E a terceira instituição aqui relacionada, 

A Secretaria possui um setor de treinamento para o 
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pessoal que vai desenvolver suas atividades na cobertu-

ra de açÕes de saude a população do Estado do Rlo Gran-

de do Norte, 

Desde 1975 essa Secretaria vem desenvolvendo o treina-

mente de orientadores de sa~de para atuaçao na zona ru-

ral, V!sando ievar ações de saúde, de forma orientada 

até aquelas populações que ainda não tinham acesso aos 

serviços de saude, A falta de oferta de serviços ae saú 

de e a inexistinc!a de recursos humanos para atender ~s 

populações, tendem a se agravar à medida que es~as pop~ 

!ações vão se distanciando dos centros urbanos e pene-

trando na zona rural~ onde as vezes não formam sequer 

uma comunidade-

Estes problemas tem const1tufdo objeto de -preoci.ipaçao 

nacional e por esta razão foi criado o Programa de ~n-

terior\zaçào das Ações de Saúde e Saneamento \PíASS)~que 

visa ass~sti ( as populações mais carentes, pr,nc 1 paimeQ 

te das zonas rurais, Com o objetivo de implementar esta 

p~ogramaçâo, vêm sendo t:elnados orientadores de sa~de, 

objetivando ~ntegrâ-los a uma f"ilosofia de traba!hop com 

vistas â promoção, proteção e recuperaçao da saúde da 

população ass~stida. 

No pedodo compreendido entre 1975 e lC: semestre de 1978, 

foram realizados nove treinamentos para orientadores de 

saGde e dois para atendentes de enfermagem, alim de uma 

reciclagem para os prlmelros, 

Em 1975 foi realizado um curso de atualização em enfer-

magem materno- infantil para enfermeiras, com carga 
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hor~~ia de 40 horas para 16 participantes. 

Também foram -eal izados dois cursos de atual izaçào em en

fermagem materr.o-lnfanti 1 para pessoal auxi 1 íar, 

Atualmente estao sendo desenvolvidos dois cu r~ os para 

prepa~açio de visitadora sanlt~ria. Nos dados que nos 

foram fornec;dos, não con~Lavam o número de pes5oai trei 

nado. segundo categoria funcional, assim como os assun

tos abordados. 

d ) A s ~ o c ; a ç ã o B r a s i l e • r a d e E n f e r ma g e m - S e ç ã o do R 1 o G r an -

de do Norte 

do Rio A Associação Bras; íeira de Enfermagem- Seção 

Grande do Norte Tamb~m tem procurado promovef c. ~.,; r s o s, 

j o ' n a d a s , e r. c o n t : o s e r e Li r. ; Õ e s d e c a ,. â t e r c i e r r. i f c o , 

r.onv;da!"do corderenc'stas pa.-a exporem a~:..untos de in

teresse da ciasse em suas reuníoes. 

Com as ~eal;zações dos exames de sup:êncía prcf•5~~ona

:zantes poss1b•i:tados pela Lei nC: 5.692/7·,, pa~a t.ec 

n ricos e aux~ 1 "ares de enfermagem, essa assoc;dçao tem 

assum~do a '1derança dos cursos de reforço para o pes

soal que va: se submeter as provas de acesso, prepa:ar.

do-c de acordo com os programas elaborados para os exa

mes de qualificação, Estes cursos, com cargé:i horária de 

40 horas, foram ministrados no período noturr•c, em vir

tude do pessoal objeto desta reciclagem trabaihar duran 

te o d'•a. 

Os dados a que t í vemos acesso nas i nst i tu i çôes ac~ma merr 

cionadas sào bastante genéricos e 1 imitados, o que dificulta 
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uma análise mais aprofundada a respeito dos mesmos. No en

t a n to , e I e s n os p e r m i t em faz e r a I g um as c o n s i de r a ç õ e s em to r 

no do esforço que tem sido realizado por essas Instituições 

no biênio 1975/77 e 1~ semestre de 1978, tais como: 

-existência de um interesse comum entre as várias unidades 

que é o de manter atualizado o pessoal em serviço e, COQ 

seqüentemente, melhorar a qual Idade da assistência de eQ 

fermagem prestada aos pacientes e ã comunidade; 

- promoçao do pessoal auxiliar de enfermagem pelo ofereci

mento de possibl 1 idade de acesso de uma para outra cate

goria funcional por meio dos exames de suplência ou de 

freqüência a cursos regulares; 

-existência de uma programaçao visando o aperfeiçoamento 

do pessoal de enfermagem, ainda que não sistematizada no 

modelo da educação contfnua. 



7. SUBSlDIOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTfNUA 

NO SiSTEMA FORMADOR E UTILiZADOR 

DO PESSOAL DE ENFERMAGEM, EM NATAL 
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Ainda que haja uma preocupaçao em oferecer pro-

gramas de atualização apôs o curso de graduação, estes -na o 

têm sido sistematizados pelos promotores como educação con 

tínua. Há um interesse em melhorar a qualificação dopes-

soai, assim como de e1evar o padrãd de serviços a comunlda 

de. No entanto, para que estas preocupações e Interesses 

se processem de modo mais eficiente, há necessidade de reu 

ni r os esforços para promover o melhor aproveitamento dos 

escassos recursos existentes. 

Assim~ que nos propomos a fazer algumas cons!d~ 

raçoes que poderão servir de subsídios para o planejamento 

e Implementação da educação contTnua juntQ is instltulçôes 

de ensino e de saüde. 

As escolas de enfermagem devem se preocupar com 

o preparo progressivo de seu corpo docente, a fim de que 

as professoras possam ascender na carreira universitária, 

visando: 

- o aprimoramento profissional de professores p a r a o 

cumprimento adequado de suas funções de ensino, pesquisa 

e extensão de serviços à comunidade. 
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Para tanto, julgamos necessirio algumas medidas: 

- Dar continuidade ao plano de capacitação de docentes pa

ra cursos de mestrado, que deve prever crltirios pricri

tários como: tempo de docência, dlverslflcaç.ão de areas 

de conhecJmento e previa especialização na a;rea.) quando 

possível, 

Elaborar plano de capacitaçio de docentes em cursos de 

doutorado para as que possuam tftulo de Mestre, a tim de 

possibl 1 itar a criação de cursos de pós-graduaçio: espe

cialização ( 11sensu lato 11
) a medlo prazo e mestrado C1 sen

su strlto'') a longo prazo, 

- Facl 1 itar a freq~ência de docentes a cursos de especial i 

zação ministrados em alguns estados do Pafs, por melo de 

concessão de bolsas de estudo, não previstas pelo PiCO. 

-Prosseguir com a incentivação adotada pela UFRN~ no sen

tido de proporcionar condiç~es para que as docentes fre

q~entem cursos de atualização, aperfeiçoamento e out[l"os 

oferecidos por essa Universidade, ou outro quando de In

teresse para o exercício profissional das enfermeiras. 

Implementar na Biblioteca setorial um sistema de ~nfor

maç~es regulares que oriente as docentes do Departamento 

de Enfermagem, sobre as novas aquisições de I iv~os e pe

riÓdicos necessirias i atualização de conhecimentos. 

Elaborar uma programação de reuni~es perlód;cas ínua e 

inter dísciplinar para estudo de assuntos de Interesse 

das docentes, tanto relacionadas ao conteGdo dos progra

mas, como das estratégias de ensino. 
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Estudar as estrategias a ~erem adotadas para imp1anraç~o 

de medidas visando a integraçio docente-assistencial~ a-

brangendo os departamento5 e ~erviços envoívidos na pro-

b1emat>ca de saúde. 

- Organizar um grupo de trabalho constlturdo por rep·esen-

tantes do Departamento de Erufermagem, dos servnço:. de sau 

de e da ABEn. v~sando coordenar esforços no sent'do de: 

identlflcar necessidades de aperfeiçoamento do pessoal 

de enfermagem dos serviços de saGde, como base pa·a a 

elaboraç~o de programas destinados i educaç~o to~ti~ua; 

p!anejar e imp!emerta• programas de educaçao 

x: :a·es de er::- no, blbliot:eca e instalações f's~ças)9 

atual J?a:r as er>.ter-me'; 'as dos serviços de ::.at,;de ern meto 

doiog'a do ens1no; 

estuda1 a vi,abíPdade de estabelecimento de con·.,ên:os 

-com o l NAMPS pa ·a u-:: ·· · zaçao dos docente:. do Depa: ta-

me~to de enfe•magem nos programas de educaçio cont:nua 

desenvolvidos por essa instltuiçio, diminu1ndo desta 

to1~ma os gastos efetuados coõ1i professare:, convidados 

de outros estados, efetuando um maior lntercãmbio com 

os protlssiona;s locais. 

Com ~e~açao aos serviços de sa~de, a;gumas suge! 

tões -sao especificadas a segu:r 1 quanto a necessldade 

- slstematizar as atlvidades de educação continua que de-

vem abranger tanto o pessoal recim-lngressado, como o em 

~ ' exerci C! o; 
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compreende,. a função supervi sora como um dos mecan ~ smos 

dest ,nados a detecção de desvios e orientação para co~r~ 

ção dos mesmos e Identificação de necessidades para a e-

laboração de programas de treinamento ajustados â situa-

-çao; 

- o:-gan:zar uma pequena bíblloteca, para facilitar a auto-

ínstruçào e incentivo (por parte dos administradores) 

para que as enferme! ras utilizem o acervo da bib1 ioteca 

setorial e outras existentes em Natal; 

- promover a cí rculaçào de material informativo sobre 
. 

sau-

de em ge~al e enfermagem em especial para o pessoaí da 

rede, pr!nc1paimente para os lotados em locais mais atas 

tados da cap i ta I; 

elaborar manuais de normas e procedimentos para consulta 

do pessoai de enfermagem, que sejam de fácil 
. 

compreensao 

para os elementos de n\ve! auxi l lar e elementar; 

-oferecer oportunidades para as enfermeiras f""eqi.ler.tarem 

cursos m•n1strados pela UFRN ou em outras inst :r.u;çÕes, 

princlpalmente quando de Interesse para o ser~1ço; 

ímpíementar de forma S!stemat1ca o preparo mais avançado 

das enfermeíras em áreas clÍnicas; por meio de c~rsos de 

espec:allzaçáo ministrados tanto em Nataí corno em ot.rros 

estados, 

Diante do que acabamos de descrever somos de OPl 

niâo que os cursos de educação contínua devem favorecer a 

promoção do profissional como indivíduo, a fim de satisfa-

zer suas necessidades de auto-realização, ao mesmo tempo 

que propiciam melhor prestação de assistência de sa~de ao 
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consum dor, 

Que o Incentivo ao desenvolvimento profissional 

e,conseqUentemente~ o combate~ estagnação dos conhecimen

tos constitua pontos de interesse daqueles que tem sob sua 

responsabi 1 idade a tarefa de ensino-aprendizagem, 

mente em cursos programados para adultos. 

notada-

As mudanças rãpidas verificadas em todos os cam

pos da ciincia, impulsionadas principalmente pelos meios 

de comunicação, não permitem que um profissional que se 

preze permaneça apenas com os conhecimentos adquíridos for 

malmente durante um cu:so ou apreendidos em serviço, 

Isto se apl lca especialmente iqueles que atuam 

na area da saúde, quando se sabe dos esforços que o homem 

esti emp~eendendo contra as doenças, objetivando eievar a 

quantidade e a qual idade de vida dos membros de uma coietl 

vidade, 

Com tudo que foi dito neste trabalho, podemos a

firmar que a educação contfnua i um instrumento capaz de 

assegurar ao profissional de enfermagem a atuaí:zação ne

cessária ao melhor desempenho de suas atividades func!o-

na! s, 
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8. CONCLUSÕES 

Dos estudos realizados, concluímos que; 

1) A educação contínua em enfermagem pode ser configu-

rada como um meio destinado à aprimorar a qualific~ 

ção do pessoal das áreas de ensino e serviço, obj~ 

tivando a melhoria do nível de assistência de enfer 

magem prestada aos pacientes e à comunidade, 

2) Constitui um processo que, se aplicado adequadamen-

te, poderá atender às necessidades especfflcas dos 

agentes de enfermagem e dos serviços de saúde, uma 

vez que possibilita: 

- tanto a aquisição como a renovação de conheclmen-

tos e habi lldades dos educandos; e 

a adequação da atenção prestada aos usuarios, 

3) Há alguns anos este sistema vem sendo implantado no 

-Bras i 1 de forma gradativa, embora os programas nao 

sejam realizados dentro da concepçao atual de educ~ 

ção contínua, 

4) Em Natal, várias instituições estao desenvolvendo 

esforços isolados no sentido de atual Izar o pessoal 
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de enfermagem dessas organizações, verificando- se 

no entanto, deficiincia de coordenaçio emre as mes

mas, o que dificulta a maximização dos recursos dis 

poníveis. 

Uma junção de esforços das várias organizações de 

ensino e de saúde, de Natal, possibilitaria o dese~ 

volvimento de programas de educação contínua de mo-

do mais coordenado e sistematizado, proporcionando 

desta forma maior eficácia e eficiincia do processo 

ensino-aprendizagem. 
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