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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo investigar as concepções de profissionais de Enfermagem sobre educação 
continuada e permanente, bem como suas demadnas de formação.A investigação foi conduzida em um 
hospital privado, com profissionais no momento do treinamento admissional, atuantes em cenários de 
trabalho hospitalar em uma instituição localizada na cidade de São Paulo. Participaram dois grupos: 
8 enfermeiros formadores (profissionais que atuam na capacitação de funcionários recém admitidos) 
e 28 enfermeiros em formação (profissionais admitidos no cenário de junho/2007 ao período final 
de coleta). Para seu desenvolvimento foi aplicado: questionário para o primeiro grupo e entrevistas 
individuais semi-estruturadas para o segundo grupo de sujeitos. O perfil dos formadores: sexo 
feminino, idade entre 29 à 35 anos, nível superior com especialização completa, tempo de formação 
e de exercício profissional no cenário em estudo de 11 à 15 anos, sendo que, de 1 à 3 anos nesta 
localidade, atuam na área de ensino. Entretanto os Enfermeiros em formação foram caracterizados 
também do gênero feminino; 20 à 30 anos; graduação em enfermagem; tempo de exercício profissional 
inferior à dois anos e tempo de atuação na instituição como Enfermeiro, maior que 1 ano e 1 mês. 
Para o tratamento dos dados, optou-se pela sistematização quantitativa para à caracterização dos 
sujeitos e os demais, análise qualitativa. A pesquisa revelou que na dimensão das concepções da 
Educação continuada, os formadores sinalizam conceitos a favor da educação em saúde. Em contra 
partida, o enfermeiro em formação, engloba em seu discurso alguns aspectos do ensino informativo. 
No tocante da Educação Permanente, os Enfermeiros formadores, em sua maioria, não reconhecem a 
diferenciação do processo educativo que norteiam a Educação Continuada e a Educação Permanente, 
tendo-as como sinônimo. Os referidos enfermeiros não esboçam clareza e nitidez do conceito. Entre 
as barreiras foram mencionados a indisponibilidade à aprendizagem; tempo e falta de parceria com 
a liderança. Os formadores expressaram necessidades de se trabalhar conteúdos que englobem os 
aspectos organizacionais, comportamentais e as competências profissionais. Os enfermeiros em 
formação, por sua vez, expressaram  carência de aprendizado em relação aos protocolos institucionais 
e procedimentos específicos de enfermagem. Na dimensão das possibilidades de Educação permanente 
no treinamento admissional, a parceira entre a liderança, enfermeiro formador e recém admitido. 
Ainda nessa perspectiva, julgam conveniente a aproximação do cenário de prática, afim de  identificar 
as necessidades e individualizar as ações educativas para cada profissional. Esta pesquisa abre novas 
indagações e possibilidades de ações e estratégias educativas do processo de trabalho em cenários 
hospitalares, vinculados ao treinamento admissional. Projeta-se ações em direção à  uma abordagem 
crítica, reflexiva, construtivista e centrada no processo de trabalho,  visando possibilitar  movimentos 
dinâmicos na produção do saber e  a favor da educação permanente.
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ABSTRACT

This study aims to investigate the conceptions of Nursing professionals on permanent and continuing 
education, as well as their training demands. Research has been conducted in a private hospital, with 
professionals at the time of admission, training in hospital work scenarios in an institution located in 



the city of São Paulo. Participated in two groups: 8 professional nurses trainers (professionals acting 
on training of officials recently admitted) and 28 professional nursing training (admitted in June/2007 
until collection period end). For its development was applied: questionnaire for the first group and 
individual semi-structured interviews for the second group of subjects. The trainers’ profile: female 
gender, age between 29 to 35 years, college degree with complete specialization, professional training 
and exercise in scenario study of 11 to 15 years, and that, from 1 to 3 years in this locality, acting in 
Education. However the nurses in training were characterized also female gender; 20 to 30 years; 
graduated nursing; professional experience time less than two years and practice time in institution 
such as nurses, more than 1 year and 1 month. For data processing, were chosen institutionalizing 
quantitative for the characterization of the subject and others, qualitative analysis. The survey 
showed that the dimension of the concepts of continuing education, the trainers signaling concepts 
in favour of Health Education. On the other hand, the nurse in training, in his speech, includes some 
aspects of informational teaching. Standing in respect of Permanent Education, the Nurses trainers, 
mostly do not recognize the differentiation of the educational process that guide the Continuing 
Education and Permanent Education, as synonym. Those nurses do not show clarity and sharpness 
of the concept. Between the barriers were mentioned the unwillingness to learning; time and lack 
of partnership with leadership. The trainers express content work needs that include organizational 
aspects, behavioural and skills. Nurses in training, in turn, reflect the lack of learning in relation 
to specific procedures and institutional protocols of nursing. On the size of Permanent Education 
opportunities in admission, training between partner, nurse leadership and newly admitted trainer. 
Even in this perspective, Nurses point convenience the approximation to scenario to practice, in order 
to identify needs and individualize educational actions for each professional. This detailed research 
opens up new opportunities for educational strategies and actions of the working process, linked 
scenarios hospital admission to training. Actions toward a critical approach, reflexive, construtivistic 
and worker process-centric, aimed at enabling dynamic entries in the production of knowledge and in 
favour of Permanent Education can be developed.
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