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RESUMO 

Diante do processo de formação profissional de enfermagem destaca-se a prática 
do cuidado. A formação do enfermeiro requer competências e habilidades, com 
associação teórico-prático para tomada de decisão imediata. Ainda assim, o 
enfermeiro é o principal ator no cenário do tratamento de feridas, realizando a 
avaliação inicial e conduta para encaminhar à referência médica. O curativo 
consiste no procedimento de limpeza e cobertura da lesão com finalidade de 
tratamento prevenindo colonização, promovendo cicatrização, evitar infecção, 
reduzir custos e prejuízos ao paciente. A proposta da pesquisa tem como objetivo 
analisar o nível de conhecimento do profissional enfermeiro responsável pelo 
procedimento de curativos, compreender como é feita a avaliação, identificar 
dificuldades e elaborar produto para organização da assistência na realização do 
procedimento de curativos. Realizado com abordagem qualitativa descritiva 
através de entrevistas com análise de conteúdo. Os resultados evidenciam 
diversidade de faixa etária dos profissionais e tempo de formação acima de 5 
anos, entretanto a experiência do contato com o procedimento em questão torna-
se bem inferior ao tempo de experiência profissional. As respostas obtidas foram 
agrupadas por similaridade em duas categorias: a formação do profissional 
enfermeiro, que recebe um conteúdo de acordo com as diretrizes curriculares 
para atuação de forma generalista; dificuldades do enfermeiro na realização do 
procedimento de curativos, demonstrando déficit de conteúdo específico, além de 
problemas com a falta de recursos estruturais, recursos humanos e materiais. 
Foram elencadas subcategorias: qualidade na formação do enfermeiro, educação 
permanente em saúde, o cuidado e a prática profissional que permitiram analisar 
o nível de conhecimento do enfermeiro, assim como identificar as dificuldades 
possibilitando a elaboração de um produto, sugerindo a confecção de um 
protocolo de assistência de enfermagem no tratamento de feridas que será 
ferramenta crucial no processo de trabalho do profissional enfermeiro, 
contribuindo para uma evolução e assistência especializada e qualificada. Os 
resultados demonstraram a fragmentação do conteúdo transmitido e a dificuldade 
de assimilação entre a prática e o teórico, entretanto, as diretrizes são cumpridas 
na graduação, os conteúdos são transmitidos como propostos, o que verificou-se 
uma necessidade de segmento nos estudos para algo mais específico, o 
enfermeiro tem sua formação generalista, e para aperfeiçoar nas técnicas e 
procedimentos específicos do curativo deve procurar agrupar conhecimentos 
através de procura em cursos específicos, de pós graduação, extensão, etc. 

 
Palavras-chave: cuidados de enfermagem, capacitação profissional, curativos, 
ferimentos e lesões, terapêutica 
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ABSTRACT 

Before the process of professional training of nursing stands out the practice of 
care. Nursing training requires skills and abilities, with theoretical-practical 
association for immediate decision making. Nevertheless, the nurse is the main 
actor in the scenario of wound treatment, performing the initial evaluation and 
conduct to refer to the medical referral. The dressing consists of the procedure of 
cleaning and covering the lesion with a treatment purpose, preventing colonization, 
promoting healing, avoiding infection, reducing costs and damages to the patient. 
The aim of this research is to analyze the level of knowledge of the nurse 
professional responsible for the dressing procedure, to understand how the 
evaluation is done, to identify difficulties and to elaborate a product for the 
organization of the care in the accomplishment of the dressing procedure. 
Conducted with qualitative descriptive approach through interviews with content 
analysis. The results show a diversity of the age group of professionals and training 
time over 5 years, however the experience of the contact with the procedure in 
question becomes well below the time of professional experience. The answers 
obtained were grouped by similarity into two categories: the training of the nurse 
practitioner, who receives content according to the curricular guidelines for acting in 
a generalist way; difficulties of the nurse in performing the dressing procedure, 
demonstrating a specific content deficit, as well as problems with the lack of 
structural resources, human and material resources. It was listed subcategories that 
arose to discuss the subject: quality in the training of the nurse, permanent 
education, care and professional practice that allowed to analyze the level of 
knowledge of the nurse, as well as identify the difficulties making possible the 
elaboration of a product, suggesting the confection of a protocol of nursing care in 
the treatment of wounds that will be crucial tool in the work process of the 
professional nurse, contributing to an evolution and specialized and qualified 
assistance.The results demonstrated the fragmentation of the content transmitted 
and the difficulty of assimilation between the practice and the theoretical, however, 
the guidelines are fulfilled in the undergraduate, the contents are transmitted as 
proposed, which verified a segment need in the studies for something more specific, 
nurses have their general training, and to improve on the techniques and 
procedures specific to the dressing should seek to group knowledge through 
demand in specific courses, post graduation, extension, etc. 
  
 

Keywords: nursing care, professional training, dressings, injuries and injuries, 
therapeutics 
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                                                                                                  INTRODUÇÃO 

1.  CONTEXTUALIZANDO A ENFERMAGEM 

Em 27 de Setembro de 1890, criou-se a Escola de Enfermagem Brasileira, 

através do Decreto Federal nº 791, marcando o início do desenvolvimento da 

educação em enfermagem no Brasil (BRASIL,1890), posteriormente foi 

denominada Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, polo pertencente à Universidade 

do Rio de Janeiro (UNIRIO), cuja formação concluída era de dois anos com 

currículo voltado para assistência hospitalar de forma curativa. (GEOVANINI,1995). 

Em 1914, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha 

Brasileira teve a incumbência de recrutar voluntários para o trabalho de 

enfermagem, que realizaram os cursos de socorrista e voluntários, oferecido pela 

Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, cujos diplomas foram registrados no 

início da Guerra e considerados oficiais (GEOVANINI, 1995). 

Segundo Rizzotto (1999), a primeira escola de enfermagem profissional 

surgiu no Brasil em 1923, dirigida pela enfermeira Miss Clara Louise Kienninger, 

Escola Ana Nery, considerada escola padrão e tradicional no ensino em 

enfermagem, seguindo o modelo americano da Enfermeira Florence Nightingale, 

fundadora da Escola Inglesa de Enfermagem em 1859, estabelecendo seu modelo 

como padrões de funcionamento para outras escolas reproduzindo características 

de submissão, obediência e disciplina. O curso iniciou com 14 alunos em um 

pequeno internato localizado próximo ao Hospital São Francisco de Assis, na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo a primeira turma titulada em 1925. 

Logo em seguida, a fundação da Associação Nacional de Enfermeiras 

Diplomadas Brasileiras (ANEDB), atual Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), entidade privada com atividades de cunho científico e assistencial, foi um 

marco de extrema importância na Educação, foi registrada em 12/08/1926 com a 

primeira reunião e filiada ao Conselho Internacional de Enfermeiros em 1929 

(CARVALHO, 1986).  

Diante da evolução da educação em enfermagem com a primeira escola 

profissional, é firmado o Decreto 20.109 de 15 de junho de 1931, enaltecendo a 

enfermagem como uma das mais nobres profissões às quais possa aspirar a 
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atividade humana, constando em seu Art. 1º que só poderão usar o título de 

enfermeiro os profissionais diplomados por escolas de enfermagem oficiais. 

Complementado no Art. 2º do decreto, a Escola de Enfermeiras Ana Nery, do 

Departamento Nacional de Saude Pública, será considerada a escola oficial 

padrão (BRASIL,1931) 

Durante as décadas de 1930 a 1960, ocorreram várias transformações e 

mudanças no cenário nacional. O ensino da graduação em enfermagem foi 

reformulado, e através do Decreto de 23 de maio de 1939 foi ampliado o curso de 

enfermagem para três anos (GEOVANINI,1995). 

Outra modificação significativa, talvez uma das principais foi a separação 

dos Ministérios da Saúde, Cultura e educação em 1953, permaneceu o curso de 

enfermagem vinculado à Saúde (BRASIL,1953).                                                                                                                                                                                                                                                

Embora a educação em enfermagem permanecesse consolidada com 

enfermeiros inseridos no contexto hospitalar, o exercício da profissão foi 

regulamentado pela Lei 2604/55 (BRASIL,1955), sendo os diplomas de enfermeiros 

expedidos até 1950 regulamentados pela Lei 2822/56 (BRASIL,1956). 

No intuito de definir Normas Gerais sobre a Defesa e Proteção da Saúde, foi 

criada através da Lei 2.312 de 03/09/1954, a "Escola Nacional de Saúde Pública 

(E.N.S.P.)", mantida pela União, com a finalidade de "formação de pessoal técnico 

especializado" (BRASIL,1954). O decreto 43.926 de 26/07/1958 estabelece na 

E.N.S.P. cursos de aperfeiçoamento, de especialização e de atualização em saúde 

pública, destinados a diplomados em cursos de nível universitário superior, oficiais 

ou reconhecidos, com o objetivo de formar profissional habilitado a organizar e 

dirigir serviços de higiene e saúde pública, promover o preparo, aperfeiçoamento e 

especialização do pessoal técnico necessário às diversas atividades de higiene e 

saúde pública, bem como preparar pessoal habilitado a executar atividades 

auxiliares pertinentes aos serviços de saúde pública (BRASIL,1958).  

Em 1962, houve outra reforma curricular do ensino de enfermagem, 

consolidada em 1968, a Reforma Universitária, em que realmente se observou uma 

mudança considerável na sistematização do ensino. Na verdade, o novo currículo, 

emergido em um momento que a economia brasileira começava a tender para um 
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processo de exclusão e acumulação, priorizava as disciplinas técnicas com caráter 

curativo, com a crescente evolução técnico-científica, em detrimento com a saúde 

preventivo-campanhista e a saúde pública. Nesta época, a disciplina de saúde 

pública, antes considerada básica, passou a ter caráter optativo (GERMANO,1985). 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS), instituído em 1964, foi o órgão 

organizador em termos de autoridade e burocracia no intuito do desenvolvimento 

da gestão educacional. Em 1968, os hospitais, a sua organização e as carreiras da 

saúde (médicos, enfermeiros, administração e farmácia) são objeto de 

uniformização e de regulação através do Decreto-Lei n.º 48357, de 27 de abril de 

1968, e do Decreto-Lei n.º 48358, de 27 de abril de 1968, que criam, 

respetivamente, o Estatuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais. 

(BRASIL, 1968). 

Em 1975, foi criada oficialmente a Associação Brasileira de Educação em 

Enfermagem (ABEE) que tinha como principais objetivos estudar os problemas 

relacionados ao ensino da enfermagem, atender às solicitações das escolas 

referentes à elaboração de regimentos e seleção de campos de prática e se manter 

vigilante no que concerne à legislação (MELO,1986). 

No entanto, a modelagem do ensino-aprendizagem em enfermagem 

silenciou-se frente à Associação, pois a ABEn ratificou o poder imposto ao omitir e 

compactuar com as políticas sociais e educacionais impostas, acentuando a ideia 

unilateralizada da formação profissional (MEDEIROS, 2001).  

1.1. A Formação Profissional do Enfermeiro  

 

A sociedade identifica a imagem da enfermagem com teor de 

desconhecimento do trabalho ou depreciação. A figura do enfermeiro é 

compreendida com distorções levando a desvalorização social, falsa ideia de 

submissão à classe médica, justificando os baixos salários e longas jornadas de 

trabalho (NAUDERER e LIMA 2005). 

O “período negro da enfermagem” expressão conhecida durante a crise 

ocorrida no século XVI, na Inglaterra, se deu pela expulsão de religiosos católicos 

que cuidavam de doentes e órfãos nos hospitais, abrigos de pobre sendo esses 
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afastados dos mosteiros e conventos e após o fato os cuidados passaram a ser 

prestados por mulheres analfabetas e de pouco escrúpulo (OGUISSO, 2007). 

Diante da imagem negativa dos acontecimentos envolvendo a enfermagem, 

era necessário que se reconstruísse um novo perfil profissional, porém ele deveria 

obedecer aos princípios impostos pela nova realidade social (GEOVANINI, 2005). 

A revolução industrial no século XVIII e o desenvolvimento das cidades, 

propiciou uma reorganização das instituições hospitalares titulando a figura médica 

como principal responsável do processo estrutural, diante dessa ação, pode–se 

explicar as raízes conceituando o processo de disciplinarização e seus reflexos na 

enfermagem (GEOVANINI, 2005). 

Na década de 1960 houve um crescimento das atividades de Ensino 

Superior superando mais de 100 Instituições de Ensino Superior no Brasil (IES), 

houve a necessidade do poder público assegurar equivalência nos cursos que 

estavam sendo criados promulgando a Lei das Diretrizes e Bases (LDB) da 

Educação Nacional nº 4024/1961 que estabelece o ensino superior com objetivo de 

pesquisa, desenvolvimento e formação de profissionais de nível universitário 

(BRASIL, 1961). 

Por volta da década de 80 o interesse pelo estudo da enfermagem 

apresentou um crescimento de forma mais abrangente. As relações sociais e a 

estrutura da sociedade atrelada às práticas de saúde enfocaram a enfermagem 

como uma prática social, com algumas características, entre elas salienta-se ser 

uma profissão feminina por excelência, exercida por trabalhadores com níveis de 

formação técnicos e superiores, representando 50% da força de trabalho na área 

da saúde, ainda assim, pouco valorizada pela sociedade que caracteriza 

assistência insatisfatória em termos quantitativos e qualitativos, assim iniciou a 

reestruturação de seus currículos, no intuito de formar profissionais conscientes de 

suas ações no trabalho e voltados para a prática de agentes de transformação 

social (KROWCZUK, 1988). 

A Associação Brasileira de Enfermagem, em conjunto com a Comissão de 

Especialistas em Enfermagem da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da 

Educação, no ano de 1985, desenvolveu um estudo de âmbito nacional no intuito 
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de definir as diretrizes básicas utilizados para orientação na formação do 

enfermeiro no Brasil (GEOVANINI,1995). 

A profissão da enfermagem é regida pela lei do exercício profissional de nº 

7.498 de 25/06/1986 que regulamenta a profissão através do Decreto 94.406 de 

08/06/1987. O Conselho Nacional de Educação (CNE) é um órgão independente 

que atua na formulação e avaliação da política nacional de educação, foi criado em 

24 de Novembro de 1995 pela Lei 9131, sucedendo o antigo Conselho Federal de 

Educação (CFE), dentro de sua estrutura encontra-se o Ministério da Educação do 

Brasil (MEC), fundado pelo decreto 19.402 de 14/11/1930 com o nome de 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, pelo presidente Getúlio 

Vargas. 

Já em 1990, a educação em serviço reuniu atividades educativas 

desenvolvidas seguindo princípios institucionais, asseguram a manutenção da 

competência da equipe de enfermagem aos cuidados prestados aos seus clientes, 

mais uma vez, o enfermeiro se tornou ator principal no cenário de prestação de 

assistência (NUNES,1990). 

Ainda no intuito de definir e regularizar a organização da educação 

brasileira, com base nos princípios da Constituição de 1934, sobre o direito à 

educação, foi criada a LDB em 1961, com versões atualizadas em 1971 e 1996. 

As principais características da LDB de 1961 são: a autonomia aos órgãos 

estaduais, diminuindo a centralização do poder do MEC, formação do professor 

nos ensinos primário, ginasial e superior. A atualização de 1971 contempla 

formação de especialista em curso superior e ano letivo de no mínimo 180 dias e 

90 trabalhados. Já a revisão de 1996, baseada no princípio do direito universal à 

educação para todos, criou o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas 

para os dez anos seguintes. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) criados em 1997 tiveram 

diretrizes separadas por disciplinas elaboradas pelo governo federal e não 

obrigatórias por lei, desta forma visando subsidiar e orientar a elaboração ou 

revisão curricular até a definição das diretrizes curriculares.  
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Em 1996, com a atualização da LDB foi então reafirmado o que já havia sido 

atribuído pela Constituição Federal de 1988, que o estado deve ter o compromisso 

em promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a tecnologia e 

inovação.  

O Plano Nacional de Educação (Lei 10172 de 09/01/2001) escreve as 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de 

Graduação, direcionando melhor cada curso, fortalece a Resolução 287/98 do 

Ministério da Saúde do Conselho Nacional de Saúde (MS/CNS) e define o que 

contempla os cursos da área da saúde, deixando de ser uniforme entre os outros 

cursos, isso possibilita direcionamento e ênfase nas questões a serem discutidas 

no âmbito da saúde (BRASIL,2001). 

As DCNs são um conjunto de doutrinas sobre princípios, fundamentos e 

procedimentos na Educação que orientam as escolas na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de práticas pedagógicas. O processo de definição das 

DCNs contou com a participação de diversas esferas da sociedade como Conselho 

Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (CONSED), União dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), além de dirigentes municipais e estaduais de 

ensino, pesquisadores e representantes de escolas privadas (BRASIL,1997). 

A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC), 

pelo edital 4/1997 convocou as IES para apresentarem propostas para as DCNs 

dos cursos de graduação, contemplando perfil do formando, duração de curso, 

conteúdos curriculares, competências e habilidades, estrutura de cursos, estágios, 

avaliações (BRASIL,1997). 

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 

(CES/CNE) coloca orientações para as DCNs dos cursos de graduação, 

modificando a transmissão do conhecimento, para desenvolver no aluno 

criatividade e análise crítica, assegurando a qualidade da formação, autonomia e 

articulação entre teoria e prática. Com essa transformação de cenário, é possível a 

inclusão de dimensões éticas, humanísticas, valores e cidadania. Desta forma 
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preparando o futuro profissional a enfrentar desafios das transformações da 

sociedade, do mercado de trabalho e do exercício profissional (BRASIL,1997). 

As DCNs orientam os projetos pedagógicos do curso de graduação e 

preservam a liberdade acadêmica e autonomia institucional, orientações básicas 

para preparo dos futuros profissionais, ainda assim, muitos cursos preservam os 

projetos de ensino centrados no professor como transmissor do conhecimento, o 

que leva os profissionais de saúde a não ter conhecimento de Andragogia, conceito 

de educação voltado para o adulto, ciência de orientar adultos a aprender 

(KNOWLES, 1984).  

Para Freire (1998) a escola reforça a ideologia na formação dos profissionais 

de enfermagem como uma educação embasada na prática bancária e 

conservadora, quando na verdade deveria ser problematizadora e questionadora. 

Germano (1985), já reforçava essa ótica incluindo ser um ensino rígido, autoritário 

e pouco criativo. 

O CES/CNE define as DCNs dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 

Medicina e Nutrição (parecer 1.133/2001) explana seus princípios, permite então 

que os currículos propostos possam construir um perfil acadêmico e profissional 

com competências capazes de atuar com qualidade e resolutividade no 

SUS(BRASIL,2001). 

Em se tratando especificamente dos cursos de graduação em enfermagem, 

o CES/CNE institui as DCNs do Curso de Graduação em Enfermagem, definindo 

os princípios, fundamentos, condições de procedimentos e formação dos 

enfermeiros, tendo como perfil, o enfermeiro profissional qualificado para o 

exercício da enfermagem, com formação generalista, humanista, crítico e reflexivo, 

com base no rigor científico e intelectual, pautado em princípios éticos, capaz de 

conhecer e intervir sobre problemas e situações de saúde-doença, capacitado a 

atuar com responsabilidade social e compromisso com a cidadania (CNE, 2001). 

O Ministério da Educação ressaltou um currículo, que passou a ser 

constituído por quatro eixos temáticos: bases biológicas e sociais da enfermagem, 

fundamentos de enfermagem, assistência de enfermagem e administração em 

enfermagem, além de definir a carga horária mínima do curso em 3.500 horas, com 
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duração mínima de quatro anos ou oito semestres letivos (BRASIL, 1994). O 

estágio curricular supervisionado deve ser oferecido nos dois últimos semestres do 

curso, com carga horária mínima de 20% da carga total do curso contemplando 

rede básica e hospitalar, reforça a Resolução nº 03/2001 do CNE. 

No entanto, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), demonstrou 

insatisfação mediante o currículo apresentado, devido ausência de disciplinas 

relacionadas à área da Educação, desconsiderando a função educativa do 

enfermeiro, conforme discutido nos Seminários Nacionais de Diretrizes para a 

Educação em Enfermagem (SENADEns), o qual foram de grande valor e 

contribuição para a construção das DCNs de Enfermagem (CARVALHO,1986). 

Dentro do conteúdo essencial para o curso de Graduação em Enfermagem 

contempla-se: ciências biológicas e da saúde, ciências humanas e sociais e 

ciências da enfermagem que inclui fundamentos da enfermagem, assistência de 

enfermagem, administração de enfermagem e ensino de enfermagem, conjunto de 

competências, conteúdos e habilidades capazes de proporcionar desenvolvimento 

intelectual e profissional autônomo e permanente, além de estágio supervisionado 

que assegurará a efetiva participação dos enfermeiros nos serviços de saúde 

(BRASIL, 2001). 

A prática da enfermagem e a sua formação têm sido questionada 

continuamente, porém é coerente ressaltar que essa está vinculada com a forma 

como se deu o processo de ensino, em se tratando dessa questão os elementos 

fazer técnico e vivência são conjugados em todos os momentos da construção do 

saber, e não só reproduzir ou dar manutenção à modelos já existentes e 

idealizados. 

Segundo Fernandes (2006), as DCNs estão alinhadas atendendo as 

necessidades da Reforma Sanitária Brasileira e do Sistema Único de Saúde (SUS). 

É um produto de construção histórica, sendo ponto de partida para mudanças 

necessárias à formação do enfermeiro na contemporaneidade, que articula teoria e 

prática, diversificando cenários da aprendizagem e flexibilidade curricular.  

A formação do enfermeiro requer conhecimentos para executar suas 

competências e habilidades, a qualidade dessa conformação torna o processo 
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eficaz  no âmbito da associação teórico- prática, o objetivo é englobar: atenção à 

saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento, educação permanente, com habilidades específicas e competência 

para diagnosticar e solucionar problemas de saúde em situações de constante 

mudança, atendendo as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS, e 

assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento 

(BRASIL,1994). 

O modelo de formação compatível com a realidade brasileira, associando 

teoria com prática começou a propiciar ajustes no curso de enfermagem, 

aperfeiçoando o processo de avaliação no ensino-aprendizado (BRASIL, 2001). 

Contudo ocorreu mudança de postura, nas ações do profissional enfermeiro, não 

mais submetidos à categoria médica, principalmente em decorrência do 

fortalecimento científico e intelectual, que colabora para não aceitar o despreparo e 

desconhecimento científico do profissional (BRASIL, 2001). 

Ao descrever o perfil do formando, as DCNs de enfermagem destacam o 

processo educativo como formação generalista, humanística, crítica e reflexiva, 

alterando a visão curativa que até então era elencada pelos profissionais. O 

documento ainda define as competências gerais e específicas do profissional 

enfermeiro. Alguns autores definem o conceito de competência. 

Amaral et al (2008), Brusamolin, Perez (2010) definem o termo competência 

para qualificar a pessoa capaz de realizar sua atividade com destreza, ter 

conhecimento e exercer a profissão em diferentes situações. Para Borba et al 

(2011) o conceito de competência agrega três elementos básicos: conhecimento, 

habilidade e atitude.  

Recomenda-se que o enfermeiro, que é o profissional ocupante da primeira 

linha vertical do processo de tratamento de lesões tenha uma formação qualificada, 

com competências para realizar o tratamento, conhecimentos específicos, 

habilidade para procedimentos práticos e atitude para tomada de decisão imediata. 

Ou seja, deve estar preparado para desenvolver seus conhecimentos teórico-

práticos no intuito de oferecer uma assistência qualificada e melhorar a qualidade 

de vida do paciente tratado, e nada mais significativo ao encontro desse 
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desenvolvimento que tratar da educação permanente em saúde, deste profissional, 

firmando e reafirmando cada vez mais as práticas de trabalho com o 

aprimoramento necessário. 

1.2. Educação Permanente em Saúde 

 

A Educação permanente em saúde consiste no ato vivo em trabalho, ações 

que resultam a aprendizagem dos atores envolvidos nesse cenário. No ambiente 

de trabalho no aprender e o ensinar se incorporam promovendo organização no 

processo de trabalho. As práticas profissionais são transformadas pela 

aprendizagem significativa, elemento que baseia a educação permanente (BRASIL, 

2004).  

Pode-se ainda entender a educação permanente como aprendizagem - 

trabalho, ou seja, que acontece no cotidiano das pessoas e das organizações feita 

a partir de problemas enfrentados na realidade considerado conhecimentos e 

experiências dos profissionais (BRASIL, 2009).  

Os processos de educação dos trabalhadores na saúde ocorrem a partir da 

problematização do processo de trabalho considerando que a necessidade de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores são pautadas pela necessidade de 

saúde das pessoas e populações. Diante do apresentado fica evidente que os 

processos de educação permanente visam transformar as práticas profissionais, 

bem como a organização do trabalho (BRASIL, 2009).  

Para Davini (2002), os serviços de saúde enfrentam os problemas de 

desenvolvimento com uma das estratégias mais utilizadas, a capacitação que visa 

fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes, e práticas que a dinâmica das 

organizações muitas vezes não consegue oferecer por outros meios. Roschke, 

Brito e Epalacio (2002) colocam que se espera que os processos de capacitação 

possam melhorar o desempenho do pessoal no processo de produção, contribuir 

para desenvolver novas competências como liderança e gerência e ainda servir de 

substrato para transformações.  
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      Com todo estudo e analise das ações educacionais associadas a 

capacitação e a educação permanente do pessoal da saúde é possível levantar 

três questões importantes: 

 Embora a capacitação vise a melhoria do desempenho do pessoal, nem 

sempre implica um processo de educação permanente devido nem todas as 

ações representarem estratégia de mudança institucional.  

 A educação permanente pode abranger diversas ações de capacitação, e 

não o inverso. 

 Todo processo de educação permanente, requer elaboração, desenho e 

execução a partir de uma analise estratégica do serviço de saúde em que se 

insere (BRASIL, 2009). 

Nesse contexto, diante do processo de formação do profissional enfermeiro, 

objetivando uma assistência humanizada e sistematizada, voltada para a 

coletividade, necessita estar afinada com a qualidade do processo de cuidado e o 

desenvolvimento de uma prática científica, onde a educação permanente se torna 

essencial na atuação proporcionando práticas transformadoras no ambiente de 

trabalho. 
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2. PROCESSO DO CUIDADO 

O cuidado é a característica mais marcante do enfermeiro, a essência do 

profissional de enfermagem, pode ser compreendido como uma forma de criar, ou 

seja, como uma possibilidade de intervir e transformar situações, respeitando o 

indivíduo que é cuidado e atribuindo-lhe significado. Assim, faz-se necessário 

considerar que o cuidado é constituído também por princípios e valores 

fundamentais, como direito, autenticidade, defesa da vida, acolhimento e alteridade 

(SILVA, 2006). 

Cuidado é um termo que compõe a linguagem da enfermagem, e é 

entendido como um modo de ser relacional e contextual, que se caracteriza como 

uma das pouquíssimas ações verdadeiramente independentes da enfermagem. 

Desta forma, o cuidado não pode ser prescrito ou ditado, mas apenas sugerido ou 

aconselhado. Cuidar implica um movimento em direção a algo ou alguém que é 

motivo de interesse ou preocupação, pois é uma ação moral que tem por objetivo 

aliviar, satisfazer, ajudar, confortar e apoiar (WALDOW, 2008). 

De acordo com Fontes (2008), o cuidado pode ser definido “como zelo, 

atenção, uma forma de expressão, exercício pleno do que há de mais humano no 

ser”. É uma ação que compreende interatividade com o cliente/paciente, a escuta e 

o diálogo de forma a tocá-lo como um ser humano. Neste contexto, uma singela 

atitude do cuidador pode representar muito, a empatia neste momento é uma 

atitude de inestimável valor.  

De fato, o cuidado humano é essencial, pois sem, não haveria vida, 

significados para quem experimenta esse momento, então a afirmação que a base 

do processo de atuação do profissional de enfermagem é o cuidado está enaltecida 

com louvor, o agir da equipe de enfermagem tem origem no cuidado (GARGIULO, 

et al, 2007). 

Silva e Damasceno (2005) afirmam que “...o cuidado de enfermagem é um 

complexo de ações com vistas ao suprimento de necessidades circunstanciais das 

vastas manifestações humanas dos pacientes...”, pois cada pessoa responde 

singularmente a determinado problema. Assim, para eles, o cuidado seria tudo o 

que se faz pelo sujeito, o que de certa forma se torna passível de discussão.  
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Conforme Boff (2003, p.101): 

“O cuidado imprimiu sua marca registrada em cada porção, em 
cada dimensão e em cada dobra escondida do ser humano. Sem o 
cuidado humano se faria inumano. O grande desafio para o ser 
humano é combinar trabalho com cuidado. Eles não se opõem, mas 
se compõem. Limitam-se mutuamente e ao mesmo tempo se 
completam. Juntos constituem a integralidade da experiência 
humana. Por um lado, ligada a maternidade e, por outra, à 
espiritualidade. O equívoco consiste em por uma dimensão à outra 
e não vê-las como modos de ser do único e mesmo ser humano”. 

 

O ato de cuidar desvela o sentimento interior, intrínseco, que é a existência 

do ser humano, compreender o valor do cuidado começa pela valorização da 

própria vida, contempla a vida como bem mais valioso iniciando o respeito com o 

próximo.  

O cuidado de enfermagem consiste na essência da profissão e pertence a 

duas esferas distintas: uma objetiva, que se refere ao desenvolvimento de técnicas 

e procedimentos, e uma subjetiva, que se baseia em sensibilidade, criatividade e 

intuição para cuidar de outro ser. 

Ao atendermos um paciente, estamos realizando um cuidado de 

enfermagem e este é mais amplo que a prática, possui essência ética, não permite 

atenção fragmentada e sim completa avaliando e procurando atender o ser 

humano em toda sua necessidade. É notório o nível de contentamento na face do 

paciente quando é cuidado, pode ser utilizada como termômetro para boas práticas 

do cuidado e aperfeiçoamento da assistência. 

Diante da linha do cuidado prestado pelo enfermeiro, não poderia deixar de 

citar o instrumento mais importante do enfermeiro a nível de organização, 

planejamento e aplicação do processo de cuidado que é a SAE – Sistematização 

de Assistência de Enfermagem. 

2.1. Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE 
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Florence Nightingale (1820-1910), enfermeira britânica, que iniciou a adoção 

da prática baseada em conhecimentos científicos, sendo excluído gradativamente a 

postura de atividade caritativa, intuitiva e empírica. Com esse “Start” e com a 

finalidade de garantir uma assistência organizada, em que a enfermeira deve 

planejar as ações, determinar e gerenciar o cuidado, registrar tudo o que foi 

planejado e executado e, finalmente, avaliar estas condições, permitindo gerar 

conhecimentos a partir da prática, realizando, assim, o processo de enfermagem 

(FRIEDLANDER, 1981).  

Horta (1979) afirma que o processo de enfermagem é a dinâmica de ações 

sistematizadas e inter-relacionadas visando a assistência ao ser humano. 

Complementando Campedelli (1989) refere que no processo de enfermagem, a 

assistência é planejada para alcançar as necessidades específicas do paciente, 

sendo então redigida de forma a que todas as pessoas envolvidas no tratamento 

possam ter acesso ao plano de assistência. 

O processo de enfermagem possui um enfoque holístico, a intervenção se 

faz para o indivíduo, e não para a doença, sendo assim, os diagnósticos são 

precocemente alcançados potencializando o tratamento dos problemas de saúde, 

reduzindo a incidência e a duração da estadia no hospital; promove à flexibilidade 

do pensamento independente, melhora a comunicação e previne erros, omissões e 

repetições desnecessárias; o enfermeiro obtém satisfação de seus resultados 

(ARAUJO,1996). 

Peixoto (1996) acredita que o processo de enfermagem seja o instrumento 

profissional do enfermeiro, que guia sua prática e pode fornecer autonomia 

profissional e concretizar a proposta de promover, manter ou restaurar o nível de 

saúde do paciente, como também documentar sua prática profissional, visando à 

avaliação da qualidade da assistência prestada.  

Diante dos conceitos mencionados pode-se concluir que o processo de 

enfermagem é um método sistemático, utiliza de abordagens e subsídios 

organizados no intuito de atingir a meta, o objetivo, o propósito que se deseja 

alcançar. É através dele que se entende a sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) como um processo organizacional que oferece subsídios 
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para o desenvolvimento de métodos interdisciplinares e humanizados de 

cuidado, possui objetivo de melhorar cada vez mais o cuidado prestado ao 

paciente, pois é levantado a necessidade de cuidado interativo, complementar 

e multiprofissional. 

De acordo com Tannure e Pinheiro (2014), a SAE é uma metodologia 

científica que vem sendo cada vez mais implementada na prática assistencial, 

conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da qualidade da assistência e 

maior autonomia aos profissionais de enfermagem. 

Segundo Roza (2005), a SAE confere maior segurança aos pacientes, uma 

vez que, para ser implementada, requer que o enfermeiro realize o julgamento 

clínico. 

A SAE requer do enfermeiro interesse em conhecer o paciente como 

indivíduo, utilizando para isto seus conhecimentos e habilidades, além de 

orientação e treinamento da equipe de enfermagem para a implementação das 

ações sistematizadas (DANIEL, 1979).  

A prática assistencial do enfermeiro é favorecida com o instrumento SAE, 

com base no conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com o 

suporte de evidências científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos 

e objetivos do contexto avaliado.   

A SAE requer do enfermeiro interesse em conhecer o paciente como 

indivíduo, utilizando para isto seus conhecimentos e habilidades, além de 

orientação e treinamento da equipe de enfermagem para a implementação das 

ações sistematizadas (DANIEL, 1979). 

A Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

produto de um trabalho colaborativo da Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn) e o Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP), esclareceu que a 

execução do PE não é uma atividade privativa do enfermeiro. Esta Resolução, 

afirma que o PE se organiza em cinco etapas: Coleta de Dados de Enfermagem 

(ou Histórico de Enfermagem); Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de 

Enfermagem; Implementação; e Avaliação de Enfermagem. Para fins didáticos, 
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essas etapas são descritas separadamente e em ordem sequencial. Mas vale 

destacar, que assim como Horta (1979) propôs, as etapas são inter-relacionadas e, 

por isso, uma depende da outra. Ademais, essas etapas se sobrepõem, dado que o 

PE é contínuo (COREN, 2015). 

2.1.1. Etapas do processo da SAE 

- Coleta de dados de enfermagem e exame físico; 

 A coleta de dados é baseada no domínio profissional do enfermeiro, no 

conceito de suas informações, a coleta de dados sistematizada se torna organizada 

influenciando nessa etapa do processo. 

O levantamento de dados deve ser significativo para a enfermagem, com 

informações sobre o paciente, família ou comunidade, a fim de tornar possível a 

identificação dos seus problemas de modo que, ao analisar adequadamente, possa 

chegar ao diagnóstico de enfermagem" (CIANCIARULLO, 1976). 

Na primeira etapa de coleta de dados está inserido o Exame Físico. O 

enfermeiro deverá realizar as seguintes técnicas: inspeção, ausculta, palpação e 

percussão, de forma criteriosa, para anotação das anormalidades encontradas e 

para validar as informações obtidas no histórico. A inspeção consiste na 

observação detalhada de toda a superfície corporal e suas cavidades. A palpação é 

a utilização do sentido do tato das mãos do examinador, com o objetivo de 

determinar as características da região explorada. A percussão consiste em 

golpear a superfície explorada do corpo para produzir sons que permitam avaliar as 

estruturas pelo tipo de som produzido. A ausculta é o procedimento pelo qual se 

detectam os sons produzidos dentro do organismo, com ou sem instrumentos 

próprios. 

Segundo Daniel (1979), o exame físico consiste no estudo bio-psico-sócio-

espiritual do indivíduo, por intermédio da observação, de interrogatório, de 

inspeção manual, de testes psicológicos, testes de laboratório e do uso de 

instrumentos. 

- Diagnóstico de enfermagem 
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 Esse termo, diagnóstico de enfermagem surgiu em 1950, na literatura norte-

americana quando Louise MacManus, primeira enfermeira americana com pós-

doutorado PhD propôs, dentre as responsabilidades do enfermeiro, a identificação 

dos diagnósticos ou problemas de enfermagem e decidir um curso de ação de 

enfermagem para alcançar a solução do problema. Já em 1953, o termo foi 

utilizado inicialmente pela enfermeira americana Vera Fry, ao identificar cinco áreas 

de necessidade do cliente como foco para diagnóstico e meio de planejamento de 

enfermagem no cuidado individualizado (FARIAS,1990). 

 Ainda, segundo Farias (1990), a terminologia diagnóstico de enfermagem foi 

aprimorada ao longo do tempo, e na tentativa de identificar problemas de 

competência da enfermagem, a American Nurses Association (ANA), reuniu-se 

para elaborar uma proposta para classificar os diagnósticos de enfermagem, onde 

culminou a formação da Associação Norte Americana de Diagnósticos de 

Enfermagem (NANDA – North American Nursing Diagnosis Association), 

movimento que obteve grande repercussão acadêmica no Brasil, e em 1990 o 

diagnóstico de enfermagem estava inserido no conceito de respostas humanas.  

 

Diagnóstico de enfermagem - julgamento clínico das respostas do 
indivíduo, da família ou da comunidade aos processos vitais ou aos 
problemas de saúde atuais ou potenciais, os quais fornecem a base 
para seleção das intervenções de enfermagem para atingir 
resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. (NANDA, 2018) 

 

No Brasil, a expressão ‘diagnóstico de enfermagem’ foi introduzida por 

Wanda de Aguiar Horta, na década de 60, e constitui-se em uma das etapas do 

processo de enfermagem (Horta, 1979). Para Horta (1979), diagnóstico de 

enfermagem é a identificação das necessidades do ser humano que precisa de 

atendimento, e a determinação, pelo enfermeiro, do grau de dependência deste 

atendimento em natureza e extensão.  

Sendo assim, o enfermeiro, após ter analisado os dados colhidos no 

histórico e exame físico, identificará os problemas de Enfermagem, as 

necessidades básicas afetadas, grau de dependência, e fará um julgamento clínico 
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sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade aos 

problemas/processos de vida vigentes ou potenciais. 

- Planejamento de Enfermagem - Prescrição de Enfermagem 

 É decidido pelo profissional enfermeiro, sendo o conjunto de medidas 

que direciona e coordena a Assistência de Enfermagem ao paciente de forma 

individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, 

recuperação e manutenção da saúde. 

 Para Horta (1979), a PE é a implementação do plano assistencial pelo 

roteiro diário (ou aprazado) que coordena a ação da equipe de enfermagem na 

execução dos cuidados adequados ao atendimento das necessidades humanas 

básicas e específicas do ser humano. 

 Segundo afirma Paim (1988), o processo de enfermagem significa 

medidas de solução para os problemas do paciente, indicados e registrados 

previamente pelo enfermeiro, com finalidade de atender às necessidades humanas 

desse mesmo paciente sob sua responsabilidade.  

A prescrição de enfermagem deve expressar claramente o plano de 

trabalho, deve ser elaborada antes da prestação da assistência. Dados relevantes 

e importantes como data, verbos de ação no infinitivo, horários para checagem são 

essenciais além de tudo, deve ser concisa, elaborada para o período das 24 horas, 

avaliada e modificada de acordo com as necessidades do paciente, incluir sinais 

vitais, cuidados de rotina e específicos e sempre excluir as ações que o paciente 

possa fazer sozinho, sem necessidade de acompanhamento, orientação ou 

supervisão de equipe de enfermagem; excluir cuidados inerentes a procedimentos 

técnicos padronizados (CAR, PADILHA, VALENTE, 1985). 

- Implementação de Enfermagem 

Constitui na concretização do plano assistencial, é a efetivação dos cuidados 

conforme orientação do enfermeiro (prescrição), ou seja , realização das etapas ou 

intervenções conforme a etapa anterior,  o planejamento(HORTA,1979). 

--Avaliação de Enfermagem 
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Essa etapa é a evolução da enfermagem. Etapa que deve descrever como o 

paciente está evoluindo frente a implementação. É um processo sistemático e 

contínuo de avaliação das mudanças nas respostas dos indivíduos. Nesse 

momento, além de avaliar a assistência prestada também verifica-se a necessidade 

de realizar alterações no planejamento. Deve ser feita a cada 24 (vinte e quatro) 

horas e/ou nas intercorrências. Esta etapa discorre sobre acompanhar as respostas 

dos pacientes aos cuidados e avaliar se obteve bons resultados das prescrições de 

enfermagem.  

Para Smeltzer (2012), a avaliação é a determinação das respostas do 

paciente às prescrições de enfermagem e a extensão em que os resultados foram 

atingidos. O enfermeiro, através do processo de avaliação é capaz de responder 

questionamentos sobre os diagnósticos de enfermagem, se foi exato e resolvido, 

concluir se as necessidades de enfermagem do paciente foram atendidas, para 

prosseguir com as prescrições.  

Para Tannure e Pinheiro (2010) a avaliação é feita diariamente, através do 

exame físico, esses dados são registrados em impressos, e após essa coleta de 

dados, os diagnósticos serão reavaliados, e algumas vezes modificados. 

Contudo, na avaliação da assistência, a atenção deve estar voltada para as 

mudanças comportamentais e do estado de saúde do paciente, e a partir disto, o 

enfermeiro será capaz de inferir se os resultados foram obtidos com a aplicação de 

suas intervenções. (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

Diante dos conceitos firmados pelos autores acima a SAE é descrita em 

forma de documento, e o enfermeiro tem total autonomia para elaborar o processo 

de enfermagem. Nesse documento podem ser utilizadas escalas, como: 

mensuração de dor, coma, risco de queda, de lesões... que podem ser empregados 

através de uso de check list. 

A qualidade de assistência é o alvo a ser alcançado, e para isso requer o 

planejamento. Gerir a qualidade pode ser conceituado como a forma que se 

administra a qualidade. É necessário levar em consideração vários aspectos como: 

a opinião dos clientes que estão sendo atendidos, a opinião da equipe sobre a 

forma de trabalho que está sendo adotada, desenvolvimento de estratégias, manter 
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os propósitos constantes. Estes aspectos podem nortear onde está sendo 

necessária maior observação, onde está merecendo mudanças e onde as metas já 

foram alcançadas. 

A SAE é um grande avanço em nossa área, com ela pode-se realizar os 

cuidados necessários aos pacientes de forma organizada e padronizada. Com uma 

equipe bem treinada, é possível que a qualidade da assistência melhore 

significativamente, e que com isso, o serviço seja valorizado. 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), através da resolução 

358/2009 dispõe sobre a Sistematização as Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados 

em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem (COFEN, 2009). 

A maior parte de ações assistenciais são de responsabilidade da 

enfermagem, portanto, pode-se concluir que a classe se encontra em posição 

privilegiada que pode reduzir a possibilidade de incidentes que atingem o paciente, 

além de detectar as complicações precocemente e realizar as condutas 

necessárias para minimizar os danos (PEDREIRA, 2009). 

A enfermagem tem participação fundamental no processo de construção do 

Sistema Único de Saúde (SUS), participa ativamente na concretização dos 

princípios que o rege, além de ser a primeira, entre as profissões do setor da saúde 

a modificar conteúdos curriculares para adequação da realidade vivenciada 

(GARCIA, 2010). 

Essa participação ativa da enfermagem corrobora no desenvolvimento dos 

serviços de saúde, através da assistência contínua e permanente. Os rituais, 

tradições, conhecimentos, embasam a prática para avançar na melhoria da 

formação profissional, contudo, isso é explícito para visualizar através da prática 

baseada em evidências, uma ferramenta para a prática profissional do enfermeiro. 

A Prática Baseada em Evidências (PBE), é uma abordagem para o cuidado 

clínico e para o ensino, fundamentada no conhecimento e qualidade da evidência 

com finalidade de promover qualidade dos serviços de saúde e diminuição de 

custos operacionais (GALVÃO, 2002). 
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Para Sackett (2003), a PBE envolve definição de um problema, verifica e 

avalia a crítica das evidências disponíveis, a implementação dessa prática e 

apreciação dos resultados ocorre por meio da interligação de três elementos: 

habilidade clínica, melhor evidência e preferência do paciente. Essa tríade é 

utilizada para a tomada de decisão do enfermeiro que utiliza em conjunto seu 

conhecimento, experiências, valores e habilidade profissional.  

Contudo, nos resta a inquietação de como a enfermagem correlaciona os 

conhecimentos explícitos (pesquisa) aos conhecimentos empíricos (prática) no 

processo de avaliação das informações, isso promove impacto na forma de como o 

cuidado é planejado e implementado, uma vez que se aprende que o conhecimento 

empírico fundamenta algumas práticas do cuidar. Para Daher (2002), estudos 

apontam que um número significativo de enfermeiros que atuam na prática do 

cuidar, diretamente na assistência, considera que a pesquisa não é parte integrante 

do cotidiano profissional. 

Diante dos avanços tecnológicos em todas as áreas de conhecimento, a 

Enfermagem tem a necessidade de ampliar seu desenvolvimento, no intuito de 

criar um elo entre pesquisa e prática profissional, validando conhecimento sendo 

considerado uma inserção do profissional no cotidiano de trabalho. 

2.2. A qualidade da assistência de enfermagem  

 

O Brasil desde 1988, vem atuando no sistema de saúde complexo e 

dinâmico que é o Sistema Único de Saúde (SUS), baseado no princípio da saúde 

como direito do cidadão e dever do Estado (PAIM, 2011). Entretanto, o nível de 

desenvolvimento de uma organização de saúde pode afetar diretamente a 

assistência aos pacientes (PEDREIRA, 2009).  

Embora pesquisas no cuidado à saúde estão em âmbito avançado 

contribuindo para a melhora da assistência prestada, ainda há riscos que expõe 

pessoas quando submetidas a cuidados (RADUENZ, 2010). 

A assistência de enfermagem prestada nas instituições tem sido prejudicada 

por questões de gestão, como falta de recursos humanos que promove sobrecarga 

de trabalho, falha de comunicação e problemas de relacionamento entre a equipe. 
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Porém há outros fatores como problemas estruturais, falta de equipamentos e 

materiais que aparecem como adversidades no ambiente de trabalho 

proporcionando dificuldade de assistência (CAPUCHO; CASSIANI, 2013). 

Diante de várias explanações de autores acerca da assistência de 

enfermagem comprometida por inúmeros fatores, entende-se que o processo de 

enfermagem deve ser realizado o mais detalhado possível no intuito de amenizar 

contratempos que possa surgir na implantação e evolução da assistência. 

É responsabilidade e dever do enfermeiro assegurar assistência de 

enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência e 

garantir segurança na assistência e fornecer informações adequadas acerca de 

riscos, direitos, intercorrências e benefícios que a assistência de enfermagem 

possa promover (COFEN, 2015).  

Com todo o enfoque voltado para a assistência, não se pode deixar de lado 

o fator primordial que se espera alcançar, a prática de qualidade. A preocupação 

com a qualidade tem por objetivo assegurar resultados que atendam os requisitos 

dos projetos propostos. 

A precursora da enfermagem, Florence Nightingale, no século XIX, já 

salientou a preocupação com a melhoria da qualidade do cuidado prestado aos 

soldados feridos da Guerra da Criméia, além da qualidade do ambiente que se 

desenvolvia o cuidado (MALIK,2004). 

Para Antunes e Trevizan (2000), o enfermeiro adota o gerenciamento da 

qualidade no intuito de alcançar padrão aceitável de assistência e atender a 

expectativa do cliente, uma vez que atua como sujeito controlador e executor do 

serviço de saúde. 

Segundo Nonino (2006), a melhoria do processo de produção de 

assistência, a qualidade em si do serviço prestado, depende da competência 

técnica e habilidade de comunicação e interação da equipe com o cliente. Na 

mesma linha de raciocínio, Balbueno e Nozawa (2004), corrobora do mesmo 

pensamento que a qualidade dos serviços de saúde está diretamente relacionada 

ao desempenho do profissional de enfermagem. 
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Todos os setores se preocupam com a qualidade de seus serviços 

oferecidos, e com a saúde não está diferente, os clientes procuram cada vez mais 

a garantia de serviços de qualidade uma vez que buscam seus direitos de 

consumidor. O enfermeiro por sua vez, é o líder da assistência destinada ao 

usuário, possui o contato direto com o cliente, sendo responsável por toda a 

orientação ao cliente e à equipe de enfermagem. Contudo, pode-se afirmar que o 

enfermeiro é o elo entre as partes, capaz de direcionar as ações para garantir uma 

qualidade no atendimento prestado. O padrão de qualidade de enfermagem requer 

níveis de realização que se articulam e cruzam capacidades científicas, realização 

técnica e relacionamento interpessoal. 

A regulamentação do exercício da enfermagem dispõe sobre várias 

atividades privativas do enfermeiro, dentre elas o destacou os cuidados de 

enfermagem de alta complexidade técnica, que exige conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas como por exemplo a 

avaliação, prescrição e execução de curativos (COFEN, 1986). 

2.3. O enfermeiro e o tratamento de feridas 

 

O enfermeiro é o principal ator no cenário do tratamento de feridas, é o 

profissional que necessita de formação que apoie sua prática. Sua atuação deve 

envolver comprometimento profissional respaldado em conhecimento científico, 

para isso necessita de constante atualização, será ele o primeiro avaliador da lesão 

com posterior encaminhamento ao médico após sua conduta inicial, ele deve 

conhecer o cliente como um todo, as doenças regressas, os aspectos psicológicos, 

a condição socioeconômica, familiar e cultural a fim da tomada de decisão mais 

precisa para otimizar a recuperação do cliente e promover uma assistência de 

forma integral (FRANCO e GONÇALVES, 2008). 

Em se tratando da eficácia na realização de curativos, vários estudos 

afirmam a dificuldade que o enfermeiro enfrenta no seu cotidiano de trabalho, como 

o envolvimento do enfermeiro em processo administrativo, ficando curto tempo 

para desempenho de assistência, a restrição imposta pelo equipamento de saúde 

em relação a autonomia do enfermeiro para determinados procedimentos, apesar 

da autonomia ser garantida pela Lei 7498/86, falta de recursos materiais, ausência 
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de protocolos de ação assim como uma comissão especializada de curativos que 

contribui para atualização constante dos sujeitos envolvidos no processo do 

cuidado (SANTOS, 2017, p.8). 

A avaliação de feridas é um processo indispensável para um tratamento 

adequado, o qual segue de encontro ao objetivo que é o sucesso terapêutico. 

Entretanto, existem dificuldades sobre a avaliação de lesões, o que dificulta a 

assistência, para tanto, medidas são necessárias para superar essas dificuldades 

sendo a principal delas a constante atualização técnico-científica sobre o tema. 

O profissional qualificado além de possuir conhecimento científico e destreza 

desenvolve papel fundamental na adesão do cliente ao tratamento, contribuindo 

para redução do tempo da enfermidade e aumento da autoestima, consequente 

melhora da interação social. A tomada de decisão pelo enfermeiro tem valor 

fundamental para evitar possíveis complicações. O conhecimento e experiência 

acumulados por enfermeiros especializados no tratamento de feridas contribui 

consideravelmente no julgamento e escolhas mais acertadas para sucesso na 

cicatrização das lesões (POTTER e PERRY, 1999).  

O curativo consiste na limpeza e cobertura de uma lesão com o objetivo de 

tratar a ferida, prevenir colonização, promover cicatrização, evitar infecção, 

reduzindo custos e prejuízos ao cliente, que deve ser orientado quanto participante 

ativo em termos de colaboração para a prevenção e tratamento. Na prática, o 

procedimento de curativos é realizado por auxiliares e técnicos de enfermagem, 

cabendo ao enfermeiro a supervisão, orientação, prescrição e o acompanhamento 

(JORGE e DANTAS, 2003). 

Mediante esse panorama, enfermeiros perceberam a importância da 

avaliação de feridas e curativos de maneira que buscam continuamente, o 

desenvolvimento de protocolos para registro e tratamentos adequados, com 

cuidados diários pela enfermagem. A prática de cuidados a clientes com feridas é 

uma especialidade dentro da enfermagem, reconhecida pela Sociedade Brasileira 

de Enfermagem Dermatológica (SOBENDE, 1997), pela Associação Brasileira de 

Estomaterapia (SOBEST, 1992) e pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em 

Feridas e Estética (SOBENFEE, 2003). 
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A qualificação profissional com domínio em técnicas e humanização no 

atendimento de curativos contribui para a redução do tempo da lesão e dos custos 

com material e mão de obra profissional gerando economia para o gestor e 

possibilita aumento do número de atendimentos. Isso seria um modelo ideal se não 

houvesse dúvidas da maioria dos profissionais de enfermagem em relação a 

avaliação e protocolo a ser utilizado. 

Ainda em questionamento sobre a formação do enfermeiro, pode-se realizar 

uma reflexão da trajetória nesse processo, em que evoluiu durante os anos, saindo 

de uma teoria ambientalista nos primórdios da enfermagem, com ênfase na 

aprendizagem de técnicas ligadas à produção e embasamento de princípios 

científicos, entretanto, a aprendizagem científica reforça o modelo biomédico 

dificultando o envolvimento com o ser humano, uma vez que a preocupação é 

atender as necessidades biológicas do paciente. Nesse sentido, as diretrizes 

curriculares devem possuir um indicativo que possibilite atualização no contexto da 

enfermagem, a introdução do conhecimento à realidade prática, com um olhar 

holístico, abrangendo todas as dimensões do indivíduo, proporcionando confiança 

e responsabilidade na visão de quem é cuidado. 

A associação entre as competências científica e política deve ocorrer, uma 

vez que o enfermeiro possui papel importante na área do cuidado com o paciente, 

ainda assim estudos evidenciaram o déficit de conhecimento impactando na 

necessidade de aprimoramento profissional, salientando a importância da ênfase 

ao tema durante o período de graduação onde irá permitir a melhoria do 

conhecimento de futuros enfermeiros (BARTIERI,2015). 

Após contextualizar sobre a prática de enfermagem, salientando a formação 

passada aos enfermeiros, identifica-se que a enfermagem brasileira possui perfil 

considerado institucional e com crescimento influenciado nas políticas de saúde 

ainda assim, articulada com práticas sociais. 

Diante do exposto fica evidente a importância desse tema e o quanto o 

procedimento de curativo é um assunto que ainda provoca desconforto no 

momento de sua prática, embora abordado durante a formação. Esse cuidado, na 

maioria das vezes, não é prioritário diante de todas as atribuições dos profissionais 
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enfermeiros, nos equipamentos de saúde, que na maioria das vezes atuam como 

gestores, em tarefas administrativas, ficando com carga horária mínima para 

prestar assistência nos programas de saúde. 

Porém faz-se necessário compreender e analisar o processo de cuidado no 

tratamento de lesões, a fim de descobrir as fragilidades e potencialidades da 

formação, nessa área específica e assim conhecer as possíveis dúvidas e as 

dificuldades do profissional para encarar a realização do procedimento de 

curativos. 
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                                                                                                          OBJETIVOS 

3. OBJETIVOS 

 

Destacam-se, a seguir, os objetivos que norteiam esta pesquisa. 

3.1. GERAL 

• Analisar a atuação e o nível do conhecimento específico dos enfermeiros 

sobre a assistência de enfermagem em feridas e curativos.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer o desenvolvimento dos profissionais de enfermagem que atuam 

no tratamento de feridas. 

 Compreender como é realizada a avaliação de enfermagem para o 

tratamento de lesões. 

 Identificar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros frente a realização 

de curativos. 

 Elaborar um produto com vistas a organização e melhorias na assistência de 

enfermagem ao tratamento de lesões e feridas para a rede pública. 

 Sugerir a elaboração de protocolo de assistência de enfermagem ao 

tratamento de feridas. 
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                                                                                                                           MÉTODO 

4. MÉTODO 

 

4.1. Delineamento do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória descritiva com abordagem 

qualitativa.  

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas sim com aprofundamento e compreensão de um grupo social 

(GOLDENBERG,1997). De acordo com Deslauriers (1991), na pesquisa qualitativa 

o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de sua pesquisa, a amostra deve 

ter informações aprofundadas e ilustrativas, independe do tamanho, o importante é 

produzir novas informações. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com universo de 

significados, preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais. É por meio da pesquisa qualitativa que a realidade é melhor compreendida 

através da percepção e experiência dos informantes. 

Contudo, a pesquisa qualitativa é importante para: 

(a) compreender os valores culturais e as representações de determinados 

grupos sobre assuntos específicos;  

(b) compreender as relações que se dão entre atores sociais tanto no âmbito 

das instituições como dos movimentos sociais;  

(c) avaliar as políticas públicas e sociais tanto do ponto de vista de sua 

formulação, aplicação técnica, como dos usuários a quem se destina (MINAYO, 

2004, p.134). 

Para Trivinos (1987), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série 

de informações que se deseja pesquisar, descreve as características de 
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determinadas populações ou fenômenos de determinada realidade, existe um 

levantamento de dados e o porque desses dados. 

A abordagem qualitativa enfatiza o desenvolvimento dinâmico, sendo 

continuamente reformulado, onde os dados coletados e analisados sejam veículos 

de uma nova busca de informações. 

O método qualitativo pressupõe a relação do sujeito com o contexto, sendo o 

participante do estudo capaz de produzir conhecimento e transformar suas práticas 

a partir de suas reflexões. 

4.2. Cenário do Estudo 

 

Localizado no litoral Sul do Estado de São Paulo, Região Metropolitana da 

Baixada Santista, o município de São Vicente possui uma extensão territorial de 

147.893 Km² e uma população de 357.989 pessoas equivalendo 2.247 indivíduos 

por Km². 

O município de São Vicente conta com uma vasta lista de locais que 

realizam essa assistência desde Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), Prontos-Socorros (PS), Hospitais, Maternidade, além de 

possuir um serviço específico do procedimento que é a Central de Curativos do 

Município. O cuidado com feridas e lesões é uma das atividades mais conhecidas 

no cotidiano do enfermeiro, em todas as esferas de assistência. Identificando as 

dificuldades desses profissionais eles podem instituir metas no intuito de superar 

esses desafios, proporcionar mão de obra mais qualificada, uma vez que o mesmo 

é disseminador do conhecimento para toda a equipe de enfermagem sob sua 

responsabilidade, prescrevendo toda a ação e supervisão diante da assistência 

A rede básica do município conta com 29 equipamentos de saúde de 

atenção primária onde todos desenvolvem o procedimento da realização de 

curativos. De acordo com estatísticas fornecidas pela secretaria de Saúde 

Municipal, a rede ambulatorial realiza em média 3.000 curativos/mês. 

A ausência de um protocolo de ação entre as Unidades Básicas de Saúde 

dificulta a uniformidade da prestação dos serviços de enfermagem promovendo 
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dúvidas ao cliente sobre a competência profissional, uma vez que o mesmo circula 

em várias unidades para realização do curativo. 

4.3. População e amostra 

 

Foram escolhidas como cenário 5 (cinco) Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

da cidade de São Vicente, utilizando o critério de maior número de atendimentos no 

procedimento de curativos. Essas unidades apresentam propostas de organização 

e ação, baseadas na política nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atualmente todas as unidades possuem sala para realização do procedimento de 

curativo possuindo demanda significante. Participaram do estudo cinco enfermeiros 

destas unidades. 

 Critérios de inclusão: 

•Profissional com um ano ou mais de experiência no processo de realização 

do procedimento de curativo; 

•Unidade Básica de Saúde ter sala atuante no procedimento. 

•Aceitar, assinar e rubricar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

  Critérios de não inclusão: 

•Enfermeiros e técnicos que não realizam o procedimento. 

•Não aceitar participar da pesquisa. 

4.4. Coleta de Dados 

 

Esse estudo foi desenvolvido com profissionais de enfermagem do quadro 

efetivo da Prefeitura Municipal de São Vicente, atuantes em Unidades Básicas de 

Saúde, mais precisamente em sala de curativos. 

A coleta de dados foi realizada no período de junho a agosto de 2017 

por meio de aplicação de entrevistas. As entrevistas foram gravadas com 
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uso de celular após a anuência dos participantes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que contém informações sobre 

objetivos e finalidades do estudo e o compromisso com anonimato do uso 

dos dados para a produção técnico-científica. 

Para a privacidade do profissional e para conseguir um melhor áudio para a 

transcrição utilizou-se sala reservada nas unidades e as entrevistas foram 

gravadas com uso de celular após a anuência dos participantes.  

Após a gravação, as entrevistas foram transcritas na íntegra pela 

própria pesquisadora, para análise e interpretação das falas dos 

entrevistados, de forma a garantir totalidade e fidedignidade das 

informações. 

De acordo com Minayo (2004) a entrevista permite que o entrevistado 

discorra sobre o tema proposto, sem respostas ou condições pré-fixadas pelo 

pesquisador, além de descrever os relatos individuais e compreender as 

especificidades de cada grupo. 

Os profissionais enfermeiros das unidades selecionadas para o estudo 

tiveram todas as informações referente à pesquisa, sendo exposto os objetivos, de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão, com posterior convite à participar 

do estudo. Para os que aceitaram foi então oferecido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) quais foram assinados e rubricados pelos participantes 

de acordo com o Comitê de Ética em pesquisa. 

4.4.1.  Instrumento de Coleta De Dados 

 

Foi utilizado um instrumento de coleta de dados para realização das 

entrevistas, questionário semiestruturado (APÊNDICE B) elaborado 

especificamente para esse estudo. Esta foi construída, constando questões que 

levaram os entrevistados a discursarem sobre suas experiências, facilitando a 

comunicação.  

Assim, o instrumento foi construído em duas partes, sendo a primeira 

destinada para conhecer os dados pessoais e o perfil sócio-demográfico e a 
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segunda parte para analisar o nível de conhecimento científico/específico do 

profissional enfermeiro, em relação as suas práticas profissionais quanto ao 

procedimento de curativos. 

4.4.2. Entrevista 

 

De acordo com Marconi e LaKatos (1999, p.94), “a entrevista é o encontro 

entre duas pessoas a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um 

determinado assunto”. Na entrevista semiestruturada o investigador está presente 

e o informante pode responder aos questionamentos com espontaneidade e 

liberdade, estreita os laços de confiança entre entrevistador e entrevistado 

captando informações relevantes ao desenvolvimento do estudo (MINAYO, 2004). 

Deste modo, pode-se entender que entrevista semiestruturada parte de 

certos questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa oferecendo um amplo campo de interrogativas que são frutos de novas 

hipóteses surgindo das respostas dos informantes, que por sua vez, 

espontaneamente segue a linha de pensamento e experiências colocados pelo 

investigador, participando da elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVINOS, 

1987).   

4.5.  Análise de Dados 

 

Após a transcrição, os dados foram interpretados utilizando-se da análise 

de conteúdo, essa análise foi norteada pela teoria propostas por Bardin (1977), 

que define a análise de conteúdo, como:  

“conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, obter indicadores qualitativos ou não que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens” (p.49). 

 

 Bardin (1977), afirma que o método de análise de conteúdo é utilizado 

geralmente para estudos de motivações, opiniões, crenças e tendências. Portanto, 

esse método possui características de procedimentos sistemáticos como 
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abordagem empírica e interpretação de inferências. A descrição do material pode 

ser analisada de forma quantitativa com o objetivo de constatar a frequência de 

ocorrências, ou análise qualitativa que simplesmente constata a existência da 

ocorrência. 

 Como a análise de conteúdo é um método de investigação inferencial, cabe 

ao pesquisador analisar as mensagens e ir além, conhecer o emissor da 

mensagem e o meio em que o envolve. 

 As análises foram organizadas de acordo com a propostas por Bardin 

(1977), etapas sendo avaliadas cada uma com seu procedimento diversificado e 

sucessivo.  

• As falas foram transcritas e categorizadas através das respostas por 

similaridade. 

4.6. Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de São Vicente para ser apreciado e aprovado, para depois ser 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo, através da Plataforma Brasil. Sendo aprovado em 05/04/2017, sob parecer 

nº 238.348 e CAAE Nº: 68749717300005505 (ANEXO 1) 

A pesquisa obedece às recomendações da Resolução n.º 466 de 

12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. E os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos através de periódicos científicos, 

independentemente dos resultados obtidos.  
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                                                                                                           RESULTADOS 

5. 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1. Caracterização da amostra 

Para que se possa melhor identificar os profissionais enfermeiros que 

participaram da pesquisa, serão apresentadas, em forma de tabela, as 

informações gerais mais relevantes que caracterizam a identificação da população 

do estudo, não para nível de análise, e sim de informações. A Tabela 1 mostra a 

distribuição dos participantes da pesquisa, profissionais enfermeiros, 

segundo as características sociodemográficas.  

Tabela 1 – Características da amostra  

CARACTERÍSTICAS  

DA AMOSTRA 

 ENFERMEIROS  

Idade (anos)  Frequência e %  

              30 a 40 
  

01         20% 
 
 

              41 a 50 
  

03          60% 
 
 

              51 a 56 
  

01          20% 
 
 

Sexo    

             Feminino 
  

05         100% 
 
 

            Masculino 
 

  
0            0% 

 
 

Tempo de Formação (anos)    
               05 a 10  01          20%  
              11 a 20  04          80%  

               21 a 30  00          00%  

                     +31  00          00%  

Procedência do Ensino    

              Público 
 0             00% 

 
 

              Privado 
 05        100% 

 
 

Experiência (anos)      
               01 a 05  02          20%  
               06 a 10  02          20%  
               11 a 15  01          10%  

                   +16  00          00%  
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As cinco profissionais enfermeiras que participaram da pesquisa são 

atuantes e responsáveis pelas salas de procedimentos em curativos das unidades 

em que trabalham.  

Segundo Lopes (1987) a enfermagem define-se como uma área onde o 

trabalho da mulher é predominante. As raízes que vinculam o trabalho de 

enfermagem ao trabalho feminino e ao caráter religioso são antigas (histórica), 

sendo que essa influência ainda reflete no ensino e na prática da equipe de 

enfermagem.  

Ainda para Lopes (2005, p.105), a enfermagem nasceu como um serviço 

organizado pelas instituições de ordens sacras, a relação com o cuidado doméstico 

às crianças, aos doentes e aos velhos, associado à figura da mulher-mãe que 

desde sempre foi curandeira e detentora de um saber informal de práticas de 

saúde, transmitido de mulher para mulher. É nessa perspectiva que a busca de 

explicações significativas sobre a situação concreta da profissão de enfermeira 

passa, necessariamente, pela noção de cuidado de saúde enquanto ação 

concebida como feminina e produto de “qualidades naturais” das mulheres, 

assegura ainda, que se torna natural que a maior parte das enfermeiras sejam 

mulheres, esse dado foi sempre evidência e, que nos parece, hoje, ainda 

“antinatural” questionar.  

De acordo com a tabela 1, os profissionais participantes da pesquisa são 

100% do sexo feminino, o que reforça a afirmação do autor. 

A faixa etária que se sobrepõe entre as enfermeiras participantes da 

pesquisa é de 40 a 50 anos, no total de três profissionais, as outras duas 

profissionais enquadram-se ainda em faixa etária diferente o que é constatado a 

diversidade de faixa etária das profissionais atuantes como enfermeira. Entretanto, 

não podemos generalizar essa pequena mostra para fomentar a categoria ativa, 

vários fatores devem ser verificados o que modifica significativamente esses dados 

numéricos. 

Conforme dados estatísticos do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

(2011), os profissionais de enfermagem concentram-se na faixa etária de 26 a 55 
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anos, sendo que a grande maioria está na faixa de 26 a 35 anos, o qual representa 

35,98% do total dos profissionais de enfermagem do Brasil. 

O tempo de formação dos profissionais revelou que 80% dos pesquisados (4 

enfermeiras) já exerce a função de enfermagem de 11 a 20 anos, 20% (1 

enfermeira) de 5 a 10 anos, entretanto, quando é abordado a experiência do 

procedimento em curativos entre as profissionais, o tempo de experiência com o 

procedimento é bem inferior em relação a experiência na área de funções gerais da 

enfermagem, sendo que 40% dos participantes trabalham com realização de 

curativos entre 1 a 5 anos, 40% de realizam o procedimento entre 6 e 10 anos, 

20% de 11 a 15 anos. 

Outro fator importante observado entre as participantes da pesquisa foi o 

seu local de formação, onde 100% dos participantes concluíram seus cursos em 

universidades particulares, o que deixa o estudo em aberto para novas pesquisas 

com entrevistas entre formados em instituições públicas, no futuro equiparando os 

tipos de ensino público e privado na formação do enfermeiro, embora o ensino da 

enfermagem no Brasil tenha se legitimado através de portaria definindo sua carga 

horária mínima exigida para os dois tipos de ensino. 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), foi destacado 

para contemplar o acompanhamento e desenvolvimento da formação, criado pela 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e constitui-se um importante instrumento de 

aferição e de promoção da qualidade para os cursos de graduação e para as 

políticas de educação superior do País (BRASIL, 2013). 

Segundo Ristoff (2014) o ENADE é direcionado a avaliar o desempenho dos 

estudantes de graduação em relação às competências, aos saberes, aos 

conteúdos curriculares e à formação em geral, explorando conteúdos de todos os 

aspectos das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), além dos conteúdos 

profissionalizantes o que pode contribuir para avaliar a qualidade dos cursos e o 

perfil de formação do enfermeiro.  

Dias et al (2015), apresentam os dados do ENADE 2010-2013, em duas 

categorias, sendo a primeira em que 19,8% dos cursos são de Instituições de 

Ensino Superior (IES) públicas, enquanto que 80,2% são de IES privadas. Os 
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dados do ENADE também mostram uma redução de 17,7% no número de cursos 

de enfermagem avaliados, comparativo aos anos de 2010 a 2013. Outro aspecto 

expressivo foi com relação aos indicadores em que os maiores conceitos, notas 3 e 

4, ficaram para o ensino público.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/1996, 

houve uma flexibilização para a abertura de novos cursos de enfermagem no país. 

A regulamentação da Lei, através do Artigo 45, menciona que a educação superior 

deverá ser ministrada em IES, públicas e/ou privadas, com vários graus de 

abrangência (IANAMOTO, 2012). 

Entretanto, com tantas políticas e transformações no contexto da 

enfermagem, deve-se reconstruir a história utilizando a educação, pois ela é 

transformadora, mobiliza mudanças e requer um comportamento moral, ético e de 

respeito às diferenças, pois a enfermagem é uma profissão fundamental no sistema 

de saúde, se destaca e diferencia pelo desenvolvimento de práticas aos cuidados 

com a saúde, nessa direção, pode se configurar a profissão do futuro, utiliza o foco 

a pessoa humana para exercer o cuidado em saúde. 

Nesse sentido, afirma-se que os enfermeiros são agentes que influenciam 

diretamente no cuidado, para isso é imprescindível que possua o conhecimento 

técnico científico, ética, determinação, criatividade, perseverança, competência, 

bom relacionamento interpessoal que são itens primordiais que contemplam uma 

assistência completa capaz de promover segurança e confiança a que está sendo 

assistido. 

O dicionário Webster (1981, p.63) define competência, na língua inglesa 

como: "qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente 

conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa". 

Esta definição, bastante genérica, menciona três pontos principais ligados à 

competência: conhecimento, habilidade e atitude. O dicionário de língua 

portuguesa Aurélio enfatiza, em sua definição, aspectos semelhantes: capacidade 

para resolver qualquer assunto, aptidão, idoneidade e introduz outro: capacidade 

legal para julgar pleito. Em suma, é por meio dos processos de aprendizagem que 

são desenvolvidas as competências essenciais à realização de suas estratégias, 
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obtendo resultados positivos no processo de formação englobando todos os atores 

envolvidos: alunos e facilitadores.  

Segundo Perrenoud (2000, p.65) 

“toda a competência individual é construída, nasce da experiência e 
da reflexão da experiência, mesmo quando existem modelos 
teóricos, em questão, as competências a construir não são 
inteiramente identificadas devido a dispositivos frágeis e limitados. 
Construir competência individual é participar de um procedimento 
coletivo que mobilize professores inovadores e pesquisadores”. 

 

Conhecer as características sócio-demográficas e as características dos 

participantes da pesquisa ajudou a entender melhor sobre o resultado obtido nas 

entrevistas. A identificação dos participantes na análise qualitativa ficou 

estabelecido, para os Enfermeiros, as iniciais “Enf” seguidos pelos números de 1 a 

5. 

5.2. Análise Qualitativa do conhecimento dos enfermeiros sobre a 
assistência de enfermagem em feridas e curativos  

 

As respostas obtidas nas entrevistas semiestruturadas permitiram que o 

material fosse centrado no entendimento da formação dos enfermeiros com foco 

sobre a assistência de enfermagem em feridas e curativos. 

A análise do material permitiu extrair os principais sentidos em consonância 

com os objetivos e hipótese da pesquisa conjuntamente com as inferências e 

interpretações da pesquisadora. As respostas foram agrupadas em categorias 

temáticas significativas, de acordo com a teoria escolhida para a análise de 

conteúdo. As duas categorias que emergiram são apresentadas a seguir, assim 

como suas subcategorias:  
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5.2.1. Conhecendo a formação do profissional enfermeiro 

 

Pretende-se apresentar nessa primeira categoria aspectos referentes a 

formação profissional, como foi transmitido o conteúdo sobre curativos no momento 

da formação em enfermagem na Universidade. 

As falas dos participantes destacam e evidenciam a deficiência de conteúdo 

teórico das aulas sendo superficiais e com falha na transmissão do conhecimento. 

Alguns relatam a falta de associação entre a teoria e prática, que o estágio não foi 

o suficiente para adquirir a segurança para desenvolver a prática profissional. 

 

“na verdade o conteúdo não foi muito assim profundo né, então ficava um déficit de 

conhecimento.” (Enf 1) 

 “bom...na faculdade era tudo muito bem pincelado né...foram seis meses de teoria e 

prática muito rápido. O conceito sempre do limpo para o sujo. (Enf 2). 

“a parte teórica me ajuda como enfermeira, mas a prática não corresponde...(ENF 3) 

“na verdade eu não tive muito esse contato, era alguma coisa superficial, principalmente na 

parte de estágio...” (Enf 4) 

“...foi algumas aulas teóricas mesmo, assim bem superficial, a gente teve mais contato nos 

estágios mesmo.” (Enf 5) 

“...no curso foi aquele básico, mais por interesse, eu ia lá, olhava e procurava, observava 

como a colega estava fazendo, se tivesse oportunidade estava lá fazendo” (Enf 5) 

 

Categorias: Subcategorias: 

5.2.1 “Conhecendo a formação do 
profissional enfermeiro” 

Qualidade da formação do enfermeiro; 

O cuidado e a prática profissional 

5.2.2 “Dificuldades do enfermeiro na 
realização do procedimento de 
curativos”; 
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Diante das falas salienta lembrar que de acordo com as DCNs, o enfermeiro 

deve ter perfil com formação generalista, crítica e reflexiva, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos, deve ser capaz de conhecer 

e intervir sobre os problemas, entretanto o projeto pedagógico deve estar centrado 

no aluno como sujeito de aprendizagem, onde o professor/facilitador seja o maior 

responsável na colaboração como mediador do processo ensino aprendizagem, 

com isso o desenvolvimento de raciocínio do aluno seria mais eficaz e a 

assimilação dos conhecimentos transmitidos provavelmente seria interpretada de 

forma conjunta articulando a teoria com a assistência facilitando o processo 

cognitivo de entendimento (BRASIL, 2001) .  

A formação do enfermeiro tem como objetivo promover ao profissional 

conhecimento para desenvoltura das competências e habilidades que lhe é 

conferido e deve atender as necessidades sociais da saúde e assegurar a 

integralidade da atenção no cuidado, a qualidade e humanização do atendimento 

(BRASIL, 2001).  

Diante das incertezas, dúvidas, insegurança e aflições demonstradas nas 

falas dos enfermeiros referente a formação recebida na academia verifica-se que, 

apesar das diretrizes contemplarem todo um programa de conteúdos e metas para 

formação profissional, o conteúdo específico sobre curativos foi transmitido, porém 

não de forma efetiva, deixando lacunas que provavelmente transcorre no ambiente 

de trabalho comprometendo a assistência pela não articulação correta do processo 

teórico-prático. 

Os cursos das áreas da saúde compreendem as ações integradas de 

proteção e prevenção, educação, recuperação e reabilitação referentes às 

necessidades individuais e coletivas, visando a promoção da saúde, com base em 

modelo que ultrapasse a ênfase na assistência médico–hospitalar.  

O processo de formação da enfermagem se constitui em um grande desafio. 

Formar profissionais com competência técnica e seguros com autonomia para 

executar os procedimentos complexos como o de curativos por exemplo, requer 

base teórica fortalecida. Um dos maiores desafios continua sendo a falta do 
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aprofundamento das discussões dos assuntos transmitidos nos cursos de 

graduação (MOURA, 2006). 

Segundo Fernandes (2006), o enfrentamento aos desafios deve ser 

fundamentado por pilares da educação fazendo com que o profissional aprenda a 

aprender, aprenda a conhecer, aprenda a fazer, a viver junto, aprenda a ser, com 

isso assegurando qualidade, eficiência e resolutividade nos procedimentos 

propostos. 

Pode-se observar que em algum momento da formação o conhecimento foi 

transmitido, entretanto superficialmente. As falas são diretas e curtas, afirma 

somente o que foi fixado, sem muitos detalhes. 

Diante dos relatos concisos, diretos e pouco estruturais de todos os 

participantes da pesquisa, pode-se observar que a graduação atende os requisitos 

das diretrizes, com o objetivo da formação de enfermeiros generalistas e que o 

procedimento de curativos é algo que requer especificidade maior, um 

complemento para o aprendizado geral que foi passado, aí sim o profissional 

enfermeiro terá segurança em desenvolver essa técnica que requer autonomia, 

pois envolve uma avaliação, prescrição, evolução para tomada de decisão 

imediata. 

Diante dos depoimentos, ainda é percebido um descompasso na junção do 

processo teórico-prático, onde não está sendo conseguido fazer o trabalho 

concomitante das duas instâncias, isso justifica a atuação do enfermeiro no campo 

de trabalho que por muitas vezes possui dificuldade em realizar atividades em 

equipe que necessite a utilização do binômio teoria e prática, entende-se que a 

passagem de conteúdo deve ser realizada de forma mais efetiva, através de 

didáticas que proporcionem uma cognição aos alunos dos cursos, a fim de preparo 

na atuação prática, que seria o seguimento do processo de formação. 

O tema sobre curativos por ser um procedimento de alta complexidade 

efetiva na vida do profissional de enfermagem faz-se necessário sua inclusão com 

maior teor nos cursos de graduação em enfermagem, acoplá-lo, por exemplo, na 

disciplina médico-cirúrgica será uma tentativa de aprimorar o conhecimento dos 
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futuros profissionais acerca desse assunto tão relevante e importante na prática 

atual. 

Entretanto, os sistemas COFEN e COREN, reconhecem a especificidade do 

procedimento de curativos, através das atribuições profissionais em seu código de 

ética mencionado em livro específico com todas as legislações para o exercício da 

enfermagem. Ainda no processo de fortalecimento da prática, os conselhos 

passaram a contribuir para a formação especializada dos profissionais inserindo na 

legislação de enfermagem pareceres específicos para tratamento de feridas e mais 

recentemente uma norma técnica que regulamente a competência da equipe de 

enfermagem no cuidado com feridas (COREN, 2015). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2015), através da resolução 

501/2015 expõe um anexo que trata da Norma técnica que regulamenta a 

competência da equipe de enfermagem no cuidado às feridas o qual fornece 

respaldo legal para o exercício da profissão, valorizando a formação profissional 

qualificada.    

Ao discursar sobre a formação da enfermagem foi encontrada nos 

resultados uma subcategoria que aborda a qualidade dessa formação oferecida e 

vivenciada pelos profissionais de enfermagem, conforme exposto no próximo ítem. 

5.2.2. Qualidade da formação do enfermeiro 

 

O Brasil dos anos 80 viu-se pressionado frente às novas realidades sociais. 

As dificuldades econômicas, a evolução tecnológica e a criação de normas 

governamentais subsidiaram os usuários/clientes/pacientes a exercerem seus 

direitos de cidadãos e obter um serviço de saúde com qualidade. Com isso, 

algumas instituições foram levadas a repensar a maneira de administrar e adotar 

um gerenciamento da qualidade (HADDAD, 2004). 

Avedis Donabedian (1988), uma referência quando o assunto é qualidade 

em saúde, define qualidade como a obtenção dos maiores benefícios, com os 

menores riscos possíveis para o paciente. Esses benefícios definem-se em função 

do alcançável, de acordo com os recursos disponíveis e os valores sociais 

existentes. 
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Segundo Deming (1990), a qualidade é um sistema de melhoria contínua, 

com ênfase nos processos e nas pessoas, marcado por princípios, ideias e crenças 

que buscam a satisfação do cliente, dos trabalhadores, dos fornecedores e dos 

acionistas.  

Para Juran (1991) qualidade significa adequação ao uso, ou seja, aquilo que 

atende às necessidades do cliente, livre de defeitos ou erros e essa premissa 

precisa ser incorporada ao processo desde o início. Na área da saúde, o termo 

qualidade é diversamente conceituado, por inúmeros estudiosos da área que lhe 

atribuem diferentes significados com múltiplos enfoques. Isso não significa que eles 

se contradizem, pelo contrário, eles se complementam e possuem um eixo em 

comum: a satisfação do cliente. 

A qualidade é uma característica que deve ser evidenciada nos serviços de 

saúde, entretanto, não é uma raridade encontrar em noticiários televisivos ou mídia 

impressa as notificações de erro da enfermagem, pois torna-se de conhecimento 

público rapidamente, porém, muitas vezes são preveníveis. Esses erros podem 

estar relacionados ao exercício de técnicas de incumbência da equipe de 

enfermagem.          

Dentre as possíveis causas da ocorrência desses erros pode-se citar: falta 

de atenção, sobrecarga de trabalho, deficiência na comunicação entre os 

componentes da equipe, e até mesmo o preparo inadequado dos profissionais por 

ensino de má qualidade. 

O número de escolas de enfermagem é cada vez maior, principalmente 

devido ao aumento da procura. Porém mediante o pressuposto apresentado: Qual 

a qualidade desse ensino? Este está atingindo os objetivos propostos? As 

instituições estão formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho? 

Os profissionais formados estão preparados para os desafios da profissão?  

A enfermagem tem consciência da sua responsabilidade frente ao cuidado 

que presta ao paciente, à instituição, à ética, às leis e às normas da profissão. 

Nesse contexto, pode-se então considerar que um dos principais vínculos entre o 

usuário e o estabelecimento de saúde é o serviço de enfermagem, por ser 

constituído pelo maior grupo de profissionais da saúde e que mantém um contato 
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ininterrupto com o usuário, promovendo a manutenção, a recuperação e a 

reabilitação da saúde, por meio do cuidado (MORAES, 2009). 

O Ministério da Educação (MEC) ao realizar o exame para avaliar a 

qualidade do ensino nas graduações de enfermagem no país verificou que a 

porcentagem de cursos que ficou a baixo da média foi relativamente grande, uma 

vez que a porcentagem subiu de 6% para 47%, em 2011. Dados como este 

revelam fortes indícios de que a qualidade de ensino e formação na enfermagem 

não estão de acordo com as exigências preconizadas e, que mesmo assim, novos 

cursos continuam sendo abertos pelo Brasil, faltando um controle mais rigoroso 

(G1, 2011). 

Os índices são preocupantes, pois são esses profissionais que estão 

entrando no mercado de trabalho diariamente, e que irão compor a nova geração 

de profissionais. No ensino, a graduação deve propiciar oportunidades para a 

construção do conhecimento, contribuindo assim, para a consciência crítica do 

aluno. Tanto na graduação quanto nos programas de pós-graduação, se faz 

necessário que o aluno aproveite todas as possibilidades nos diversos campos de 

ensino, pesquisa e extensão para que a aprendizagem seja mais efetiva e 

qualificada (PERES, 2002) 

A qualidade da formação está comprometida diante da fala explícita das 

profissionais enfermeiras, assim, se faz necessário uma alteração na transmissão 

da forma de como se é passado os conteúdos, só assim conseguiremos alterar 

esse cenário de desencontros, como podemos observar nas falas abaixo: 

 

“a formação teórica até que é boa, mas chega na prática, não sei o que acontece, falta 

conteúdo e piora ainda mais mais quando necessita juntar a teoria com a prática” (Enf 4) 

“faço acolhimento do meu paciente, procuro saber das patologias, se ele toma algum 

remédio pra depois verificar a queixa principal que é o ferimento, a lesão”. (Enf 2). 

“é muito difícil conseguirmos sair da universidade sabendo tudo que precisamos, por mais 

que a gente queira aprender nem sempre tem o procedimento para se fazer, isso é um 

fator que atrapalha muito.” (Enf 1) 

“nunca consegui fazer um curativo mais elaborado pela falta de tempo, era priorizado 

outros procedimentos, mais urgência e emergências” (Enf 3) 
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“depois que comecei a trabalhar foi que aprendi interagir o que eu aprendi na teoria com a 

prática no meu serviço, aí tudo foi melhorando pra mim...” (Enf 5) 

 

Ao observar os depoimentos pode-se perceber que os enfermeiros vivem no 

ambiente de trabalho situações diferentes às apresentadas durante os estágios na 

graduação, como a falta de oportunidade em realizar procedimentos, que é 

essencial para a qualidade na assistência do enfermeiro. 

Por essas dificuldades, as medidas tomadas pelo MEC fazem-se esperar 

que a qualidade do ensino em enfermagem eleve seu nível, oferecendo aos 

estudantes formação que o deixe preparado para o exercício da vida profissional. 

Mas não cabe somente ao MEC ou a Instituição de Ensino oferecer um curso de 

excelência, mas também é de responsabilidade do aluno buscar o conhecimento e 

atualizar-se frequentemente, e isso aos poucos já está ocorrendo, de acordo com 

relato das participantes da pesquisa. 

Para conhecer o nível de qualidade da assistência prestada, se faz 

necessário agregar um componente de avaliação nos processos de trabalho que 

estão sendo realizados. A avaliação da qualidade em saúde tem sido considerada 

uma importante ferramenta gerencial, que busca apreender de maneira completa e 

abrangente a realidade dos serviços, em suas diferentes dimensões, propiciando a 

tomada de decisão com o menor grau de incerteza possível, pautada na satisfação 

das necessidades de seu público. A avaliação da satisfação do paciente também 

tem sido adotada pelas instituições de saúde como uma estratégia para obter um 

conjunto de percepções relacionado à qualidade da atenção recebida, com o qual 

se adquire informações que beneficiam a organização desses serviços 

(PARASURAMAN; ZEITHAML e BERRY, 1998). 

Nonino (2006) acredita que a preocupação com a melhoria dos processos de 

produção das ações vem ganhando espaço entre os gerentes e pesquisadores de 

enfermagem, e acrescenta que a qualidade dos serviços de saúde prestada à 

população, depende da competência técnica e da habilidade de comunicação e 

interação da equipe com o usuário/cliente/ paciente.  
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No mesmo sentido, Balbueno e Nozawa (2004) observam que a qualidade 

dos serviços de saúde está diretamente relacionada ao desempenho do pessoal de 

enfermagem. O acompanhamento desse desempenho promove desenvolvimento 

de recursos humanos, e garante a qualidade na assistência oferecida. 

Um indicador confiável para detectar a qualidade do serviço de enfermagem 

prestado é a satisfação do cliente que recebe a assistência. No âmbito da 

enfermagem, os indicadores mais estudados são aqueles que se relacionam aos 

cuidados físicos (VITURI e MATSUDA, 2009).  

Diante do exposto, o reconhecimento da satisfação do paciente, como um 

indicador de qualidade em saúde, vem se ampliando entre os profissionais de 

enfermagem (CALDANA et al., 2011; FRANCO et al., 2010; GABRIEL et al., 2011).  

Contudo, a qualidade é fator primordial no processo de cuidado e para o 

procedimento de curativos em questão, mas para que seja desenvolvida de forma 

eficaz, segura e livre de danos, não podemos esquecer do que a antecede,  que 

deve ser realizado com conhecimento que é o cuidado e a prática profissional, 

conjunto de ações  para que consigamos atingir o objetivo final da assistência. 

5.2.3. O cuidado e a prática profissional 

 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, ‘o cuidado’ significa 

cautela, proteção, expressão usada para pedir concentração ou cuidado em 

relação a algo. 

O cuidado é “um modo de fazer na vida cotidiana” que se caracteriza pela 

atenção, responsabilidade, zelo e desvelo com pessoas e coisas em lugares e 

tempos distintos de sua realização (PINHEIRO, 2005). O cuidado consiste em um 

modo de agir que é produzido como experiência de um modo de vida traduzido em 

práticas de espaço e ações de cidadãos sobre os outros (PINHEIRO, 2005). 

 Segundo Cruz (2009), na saúde, o cuidado significa dar atenção, tratar, 

respeitar, acolher o ser humano. Neste contexto, ainda, o cuidado em saúde é uma 

dimensão da integralidade em saúde que deve permear as práticas de saúde. As 

pessoas querem se sentir cuidadas, acolhidas em suas necessidades de saúde. 
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A enfermagem é considerada fundamental no cenário do cuidado à saúde, 

inclusive é a profissão que mais incorporou a prática do cuidar. É importante que os 

profissionais da área da saúde tratem o ser humano como indivíduo e não como 

objeto, um ser que precisa ser respeitado e cuidado, e este cuidado deve ser 

ofertado com qualidade. 

A fim de garantir a integralidade e otimização do cuidado, o governo Federal 

criou as Políticas de Cuidados de Saúde, com interesse pelo Ministério da Saúde 

em conhecer sobre a relação acesso e cuidados em saúde e no intuito de estudar 

várias situações na produção do cuidado em saúde e de aprimoramento da rede e 

promoção do acesso aos serviços prestados. O material está impresso em dois 

volumes como avaliação compartilhada no cuidado em saúde, rico em experiências 

para interagir com os profissionais de saúde que procuram sua leitura instigando ao 

convite de entrada no universo do cuidado (BRASIL 2016).  

Através das políticas de cuidado foram estruturadas as linhas de cuidado, 

como uma forma sintética, de pensar e organizar de forma lógica os serviços 

ofertados, um fluxo capaz de conduzir os processos de trabalho (cuidados) de 

forma eficiente e eficaz. Cecílio; Merhy (2003), contribuem relatando um pouco 

mais sobre o processo de cuidado na citação a seguir: 

 

“uma complexa trama de atos, de procedimentos, de fluxos, de 
rotinas, de saberes, num processo dialético de complementação, 
mas também de disputa, vão compondo o que entendemos como 
cuidado em saúde. A maior ou menor integralidade da atenção 
recebida resulta, em boa medida, da forma como se articulam as 
práticas dos trabalhadores...” 

 

Diante de todo o processo do cuidado e suas linhas de desenvolvimento, fica 

claro que a articulação entre o profissional e o usuário deve ser estreita para 

facilidade no processo do cuidar, onde por questões históricas e reais a equipe de 

enfermagem é a categoria da área da saúde fundamental que cuida de pacientes, 

para ser mais específico no tipo de cuidado, a realização de curativos em pacientes 

que possuem qualquer tipo de lesão. O profissional de enfermagem para atuar 

nesse contexto necessita tanto de envolvimento demonstrado, pelo 
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comprometimento profissional, como também de conhecimento científico 

(CECCIM,2004). Almeida e Rocha (1989), abordam que a relação entre teoria e 

prática constitui a divisão entre o trabalho intelectual e o manual, ou seja, entre o 

pensar e fazer. 

Para a categoria da enfermagem, o processo de trabalho, muitas vezes 

promove agravamento da crise de identidade do profissional e com isso aparecem 

algumas fragilidades que no dia a dia de trabalho acabam colaborando para o 

profissional rever e aprender na prática profissional, conforme os relatos 

encontrados entre os participantes da pesquisa. 

 

“muitos conteúdos eu não tive na graduação, tive que aprender sozinha, procurando e 

perguntando para outras pessoas” (Enf 1) 

 “Na teoria é uma coisa, a prática é outra. Na teoria tudo é muito bonito, hoje na minha vida 

profissional eu tive a oportunidade de estar vivenciando melhor isso.” (Enf 2) 

“a verdade é que precisamos recorrer aos livros e cadernos várias vezes, todo momento 

surge dúvidas, nossa vida profissional é um aprendizado constante” (Enf 4) 

 

Em análise às respostas da enfermagem, evidências como aprendizado na 

prática são muito comuns, nos relatos, embora os profissionais tivessem tido 

contato com o conteúdo teórico de alguma forma, foi na prática que assimilaram e 

promoveram desenvolvimento de suas ações. 

O distanciamento do enfermeiro do processo de assistência também é um 

fator de conflito, sendo o primeiro profissional da linha do cuidado e da gestão, 

acaba delegando as funções de assistência para a equipe de enfermagem e 

assumindo a execução de atividades voltadas mais para a função administrativa.  

Os relatos dos profissionais de enfermagem enfatizam o distanciamento do 

teórico-prático durante a formação, bem como, a falta de oportunidade tanto no 

teórico quanto nos campos de estágios. 
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Entretanto pode-se refletir na visão holística que o profissional necessita 

desempenhar, cuidando do paciente como um todo, um ser indissociável, assistido 

de forma global, e muitas vezes, o aluno não tem a oportunidade de ter a 

experiência em determinados procedimentos nas situações de estágio deixando de 

associar o conteúdo teórico com a prática. 

Desta forma evidencia-se através dos depoimentos dos profissionais a 

necessidade de aprofundamento da relação entre teoria e prática, tal intersecção 

não está sendo efetiva evidenciando um descompasso entre ambas. Ou seja, isso 

é um problema no cotidiano do profissional de enfermagem que contribui 

significativamente para a dissociação da teoria com a prática. 

No cotidiano do trabalho pode-se considerar que é impossível haver 

separação entre o trabalho manual do intelectual, que por menor que seja o 

desempenho manual, esse sempre vai requerer habilidade intelectual para ser 

executado, e o intelectual por mais espiritual que seja, acaba por traduzir-se em 

alguma forma de esforço manual (ERGUITA, 1989). 

Pereira (1993) relata que para a enfermagem a visão idealista e fantasiosa 

do conteúdo teórico não condiz com a prática profissional, o conflito existente entre 

essas duas realidades diferentes: o mundo da formação e a prática profissional, 

deveria ser um convite para mudanças nas práticas ainda durante a formação. 

Para Campos (2009, p.43) a academia tem sua parcela de responsabilidade 

no predomínio das práticas profissionais, pois demonstram aos estudantes que a 

autonomia, poder e prática reflexiva são diferentes entre as realidades de sala de 

aula e cotidiano. 

Silveira (2011) reafirma as palavras de Campos, com enfoque na questão 

que há uma exigência do saber técnico, de forma rígida e rigorosa durante o curso 

e graduação, mas nem sempre é possível ser seguido na vida profissional.  

Todos esses argumentos relatados pelos autores são explicitados em 

formas de discursos “queixas” dos profissionais enfermeiros que possuem uma 

grande dificuldade para realização de sua parte assistencial dentro do contexto 

amplo de suas atividades de trabalho. 
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5.2.4. Dificuldades do enfermeiro na realização do procedimento de 
curativos  

 

Segundo Miranda (1987), no curso de enfermagem, os futuros enfermeiros 

convivem com professores que mais reprimem do que estimulam uma posição de 

crítica e reflexão sobre a prática profissional, as exigências se dão em relação: à 

postura, aparência pessoal, disciplina e horários, fatores pela visão dos estudantes 

desnecessários para sua formação.  

Waldow (1990) refere a necessidade de desenvolver no profissional de 

enfermagem uma crítica reflexiva sobre a prática profissional, considera que é 

necessário a conscientização do enfermeiro para que assuma uma posição de 

crítica e reflexão sobre sua prática e que essa competência deveria ser iniciada já 

nas escolas com os docentes, inclusive mudando suas próprias atitudes. 

Ressalta Ito (2005, p.39) que o estágio é um momento de supra importância 

na formação profissional e pessoal do aluno de enfermagem, sendo assim, deve 

haver o equilíbrio entre a teoria administrada em sala de aula e a prática vivenciada 

nas instituições onde ocorrem os estágios. 

Contudo, as dificuldades não param por aí, o que se percebe é que na 

escola ocorre predominantemente o ensino teórico, mas os alunos só conseguem 

integrar a teoria com a prática, quando estão exercendo a profissão, isso é 

evidenciado quando comentam que realmente aprenderam a prática da técnica no 

dia a dia. 

Algumas enfermeiras apontaram problemas evidenciando dificuldades que 

durante o cotidiano de trabalho resulta de forma em déficit para a prestação da 

assistência da realização do procedimento de curativos. 

 

“a dificuldade é primeiramente o material, porque você aprende a fazer com aquele 

material e vai para um estágio ou trabalho e dificilmente você encontra, sem contar que 

cada profissional faz de um jeito de acordo com que acredita ser certo” (Enf 5) 

“aprendi no dia a dia...na marra, o que dificulta é a falta de material, várias vezes não tinha 

gaze, atadura, até mesmo fita crepe, o básico tá faltando...acontece”. (TE 3) 
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“a minha formação ensinou o básico, mas no meu dia a dia fui melhorando o atendimento 

ao paciente, a dificuldade maior é o tempo, porque um bom curativo demora um certo 

tempo e quando tem material...” (Enf 1) 

“na minha formação me ensinou, mas no dia a dia eu tive a prática e consegui avaliar 

melhor um curativo, às vezes tenho dificuldade em avaliação e a gente não tem material 

adequado”. (Enf 4) 

 

Para a realização do procedimento de curativo, é indispensável a 

disponibilidade dos materiais, sua falta promove prejuízo à equipe e ao trabalho, 

ocasiona exposição de riscos ocupacionais como a infecção por exemplo, o que 

evidencia o prejuízo ao paciente, algo que deveria ser inexistente. 

Tavares et al (2010), abordaram este aspecto, ao identificar que a visão 

dada pela escola é diferente da realidade, pois os campos de estágio oferecidos, 

geralmente, possuem déficit em recursos financeiros, materiais e humanos. 

Enquanto a afirmação que a falta do material é o elemento principal da 

dificuldade de interar a teoria com a prática, surge o modelo de ensino que centra a 

assistência enfatizada no indivíduo como um todo, como um ser indissociável, 

retirando a filosofia do ensino voltado para execução de técnicas, conforme essa 

concepção, o aluno só terá oportunidade de experimentar determinados 

procedimentos se estes forem necessários para o paciente que estiver sob seus 

cuidados na situação de estágio, sendo fator de dificuldade desarticulando os 

planos de ensino teórico-prático (WALDOW, 1989 p.41).  



65  

 

                                                                                         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de formação da enfermagem vem se remodelando no decorrer dos 

anos de acordo com o novo perfil que a sociedade e o mercado demanda. A 

alteração de carga horária do curso, assim como, as diretrizes específicas para a 

graduação foram instituídas com a finalidade de revigorar o ensino da enfermagem 

proporcionando qualidade para o formando, entretanto, podemos observar ainda 

durante o processo desse trabalho que existem muitas falhas e dificuldades que 

prejudicam a atuação do enfermeiro em sua prática profissional. 

 O processo de formação do enfermeiro é acometido por lacunas no ensino, 

percebe-se pelas falas que os enfermeiros são preparados com o foco no fazer 

clínico, ficando outras competências abordadas de forma descontextualizada 

gerando a dificuldade de junção da teoria com a prática, quando o ideal seria uma 

formação contínua e permanente, com início na graduação e constante ao longo da 

vida profissional, o que proporcionaria profissionais mais seguros de suas práticas 

e com autonomia para tomada de decisões. 

Foi evidenciado que o ensinado na graduação muitas vezes se distancia da 

vivência profissional, porém pelo fato de seguir diretrizes de ensino e formar 

profissionais generalistas, acredita-se que isso possa ocorrer também em outras 

categorias, uma vez que em todas as profissões, abre-se leque de especializações 

para desenvolvimento dos mais diversos campos e procedimentos com assuntos 

variados, e a dificuldade comum encontrada pelo enfermeiro, hora a necessidade 

gira em torno de recursos humanos, hora em torno de materiais, insumos, fazendo 

do enfermeiro um articulador de situações, sempre em busca de melhores 

condições de trabalho para desenvolvimento de suas atividades. Enfrentar os 

limites do processo de formação profissional é comprometer-se com mudanças, 

estar preparado para desafios, sendo um dos elencados pela maioria dos 

participantes a dissociação da teoria e prática. 

Alguns enfermeiros relatam um conteúdo teórico bom, porém não conseguiu 

desenvolvê-lo na prática, ou pelo menos apresentou certa dificuldade, outros 
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relataram que na prática é que houve a cognição do saber transmitido na teoria, o 

qual supera suas dificuldades e inseguranças com a práxis do dia a dia. É 

necessário encontrar uma alternativa que não desvincule o teórico-prático tanto na 

formação do enfermeiro quanto no se exercício de sua profissão. 

E relação ao usuário com feridas, para sua assistência é necessário um 

enfermeiro qualificado para que todo o processo de enfermagem seja efetuado 

desde sua avaliação até a evolução, durante os estágios, os enfermeiros não 

conseguem atuar corretamente na assistência por inúmeros fatores já relacionados 

o que torna a assistência comprometida. Uma avaliação inicial aprofundada é de 

suma importância para contribuir no tratamento do paciente, e o profissional não 

preparado irá dificultar uma assistência adequada. 

A educação Permanente vai de encontro à qualificação do profissional, ela 

busca criar situações onde a capacitação visa alterações que causam mudanças 

institucionais, o profissional cresce no ambiente de trabalho com as próprias 

experiências individuais ou em grupos, uma vez que a equipe multiprofissional 

participa de todo esse processo. 

Este estudo mostrou um déficit sobre a autonomia do enfermeiro e seu 

conhecimento quanto ao cuidado com feridas, falta de recursos humanos e 

materiais como principal dificuldade para desenvolver o procedimento de curativos 

além do conhecimento específico para uma avaliação mais criteriosa. 

Sendo assim, a necessidade de aprimoramento profissional desde a 

graduação se torna imprescindível para formação de profissionais com novos 

olhares, mais críticos e reflexivos melhorando o conhecimento dos futuros 

enfermeiros. O curso de especialização como sequência à graduação se faz 

necessário para complementar a aprendizagem da graduação, o qual torna o 

profissional mais seguro de assuntos específicos, fazendo toda a diferença no 

momento de sua atuação profissional.  

Avaliar e cuidar de feridas é um processo contínuo que requer além do 

conhecimento técnico-científico, a experiência clínica, o olhar aguçado e crítico e 

nenhuma formação fornece isso. O que se precisa é ser criterioso e investir na 

prática da vivência profissional e se dedicar exclusivamente. 
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                                                                                                               ANEXOS 

ANEXOS 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

                                         

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: A FORMAÇÃO DA ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO DE CURATIVOS 

Pesquisador:  GRAZIELA SILVA DE PAULA 

Área Temática: 

Versão:  1 

CAAE: 68749717.3.0000.5505 

Instituição Proponente: Universidade Federal de São Paulo 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.143.262 

Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/UNIFESP n: 0544/2017 Desde a primeira escola profissional de enfermagem no 

Brasil, Escola Ana Nery?(1923), o ensino em enfermagem vem sofrendo transformações até 

chegar mais próximo a nossa realidade ajustando teoria com a prática. Através do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), foi instituído as Diretrizes Nacionais do Curso de graduação de 

Enfermagem, definindo princípios e fundamentos para a formação de enfermeiros. Entre as 

competências e habilidades do enfermeiro está o procedimento de realizar curativos, que 

consiste na limpeza e cobertura da lesão, com o objetivo de tratar a ferida, prevenir colonização, 

promover cicatrização e evitar infecções. O enfermeiro é o principal ator no cenário de tratamento 

de lesões, sendo essa prática uma especialidade da enfermagem 

reconhecida por associações de classe como a Sociedade Brasileira de Estomaterapia 

(SOBEST), Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE) e Sociedade 

Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética (SOBENFEE). O Município de São Vicente 

possui uma clientela considerável de usuários do serviço de curativo, segundo informações da 

secretaria de saúde aproximadamente 1.500 curativos são realizados apenas na rede 

ambulatorial. Apesar de ser o auxiliar de enfermagem quem executa o procedimento de curativo, 

a presença do enfermeiro é fundamental sendo ele o responsável pela avaliação, prescrição e 



79  

 

orientação do procedimento. Diante da autonomia conferida, para tomada de decisão 

imediata, pela formação recebida na academia, o enfermeiro se sente seguro para transcrever 

a teoria em prática no momento do atendimento ao paciente? Os auxiliares e técnicos de 

enfermagem estão preparados para realizar o procedimento com segurança, propriedade e 

técnica? Identificar dificuldades e fragilidades, que posteriormente trabalhadas, irão proporcionar 

qualidade superior na assistência. 

OBJETIVO: Analisar o nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem na realização do 

procedimento de curativo, a relação teoria e prática e as dificuldades encontradas. MÉTODO: O 

estudo será qualitativo, terá participação de 10 profissionais de enfermagem da rede pública 

municipal de São Vicente, sendo 5 enfermeiros e 5 auxiliares de 

enfermagem, ambos responsáveis pelas salas de curativos de Unidades Básicas de Saúde. O 

instrumento utilizado será um roteiro de entrevista semi-estruturado aplicado individualmente com 

questões que contemplam busca do conhecimento teórico e prático assim como a relação entre 

esses. Será feito análise de conteúdo, que analisa dados qualitativos, destaca nesse sentido a 

categorização, descrição e interpretação dos dados. RESULTADOS ESPERADOS: Esse estudo 

busca identificar as dificuldades dos enfermeiros e técnicos de enfermagem em todas as etapas 

do processo da realização do curativo, para no futuro próximo ser desenvolvido um protocolo de 

ações com auxílio das informações e resultados obtidos com o estudo. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

hipótese: O procedimento de curativo é um assunto que embora abordado durante a formação, 

tanto na graduação quanto na escola técnica, ainda provoca desconforto no momento de sua 

prática, esse cuidado na maioria das vezes não é prioritário diante de todas as atribuições dos 

profissionais de enfermagem, nas unidades de saúde. Neste sentido, a proposta da presente 

pesquisa poderá colaborar para sinalizar a etapa da dificuldade e/ou insegurança na evolução do 

procedimento, bem como contribuir no processo de formação teórico-prático dos profissionais, 

acreditando que esse processo ajudará diretamente na assistência qualificada e humanizada. -

Objetivo Primário: Analisar o nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem 

responsáveis pelo procedimento de curativos. -Objetivo 

Secundário: Conhecer a formação dos profissionais de enfermagem? Compreender como são 

realizadas as etapas de avaliação, prescrição e orientação do procedimento? Identificar as 

dificuldades dos profissionais de enfermagem quanto ao   procedimento. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador declara: 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SÃO VICENTE 
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                                                                                                                APÊNDICE 

APÊNDICE 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                                                                                                                 

1/2 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Baixada Santista 

 
A presente pesquisa intitulada “A formação da enfermagem para realização 

do procedimento de curativos” tem como principal objetivo analisar o nível de 

conhecimento dos profissionais de enfermagem responsáveis pelo procedimento 

de curativos.  

Esta pesquisa está sendo desenvolvida sob a orientação da Profª. Dra. 

Lúcia, da Rocha Uchôa-Figueiredo, docente do Departamento de Gestão e 

Cuidados em Saúde da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Campus 

Baixada Santista, e pela pesquisadora Graziela Silva de Paula, aluna do Mestrado 

Profissional Ensino em Ciências da Saúde. O TCLE deverá estar assinado e 

rubricado pela pesquisadora, uma via do TCLE ficará com o participante e outra via 

ficará com o pesquisador.  

Para tanto, convidamos você a participar desta pesquisa. Após a aceitação 

você deve assinar e rubricar todas as folhas do TCLE. Realizaremos 1(um) 

encontro que ocorrerá em dia e hora combinados entre a pesquisadora e o 

participante da pesquisa.  

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e 

a desistência de participação do estudo.  

Todas as informações obtidas serão analisadas, e os resultados utilizados 

para a pesquisa científica. Você não terá ônus nem bônus em qualquer fase da 

realização do estudo e terá o direito de ser informado sobre os resultados dos 

dados coletados em qualquer momento do estudo.  

Em qualquer etapa do estudo, é possível ter acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo que 

o principal investigador é a Profa. Dra. Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo que pode 

ser encontrado no endereço Rua Silva Jardim, 136 - sala 113, Vila Mathias – 

Santos – SP, Telefone: (13) 3229-0100 ou 3229-0287.  

______________________                                 ______________________ 

Rubrica do pesquisador                                          Rubrica do participante 
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                                                                                                                              2/2 

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1° andar 

– cj 14, (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – e-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Eu,__________________________________________________________

_, em ____ de __________ de _____ certifico que li ou foi-me lido o texto de 

consentimento, e entendi seu conteúdo, também sei que qualquer informação 

obtida será confidencial e acredito ter sido suficientemente informado a respeito do 

estudo “A formação da enfermagem para realização do procedimento de curativos”.  

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, o que será 

realizado, as garantias de proteção à minha identidade e de esclarecimentos a 

qualquer momento. Ficou claro também, que a minha participação é isenta de 

despesas.  

Foi esclarecido que em qualquer etapa do estudo, terei acesso ao 

profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas e 

que uma cópia deste formulário serme-á fornecida.  

Minha assinatura demonstra que eu ______________concordei livremente 

de participar deste estudo. Entendo que estou livre para recusar a participação 

deste ou desistir a qualquer momento, sem penalidades, prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A participação na pesquisa é 

voluntária, não acarreta nenhum gasto. Também não há compensação financeira 

relacionada à participação. 

_______________________________________ 
                 Assinatura do participante 
 
                                                     Santos, _____ de _____________de _____. 

Certifico que expliquei a (o) Sr. (a) ______________________________ 

acima, a natureza, propósito e benefícios associados à sua participação nesta 

pesquisa e que respondi todas as questões que me foram feitas.  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta pessoa. 

___________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
                                                      Santos, ___ de ______________ de______ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Dados pessoais e profissionais: 

Nome: _________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino                

Data Nasc.:    ____/____/______         Idade: _____________ 

Formação: _______________________ Onde cursou: _________________ 

Tempo de formada: ____________ anos 

Tempo de atuação como profissional:  _____________ anos                   

Tempo em Serviço Público: _______anos   

Tempo em Serviço Privado: _______ anos 

Quais os locais onde trabalha atualmente: _____________________________ 

Quanto tempo tem experiência com curativos: __________ anos 

Onde começou a trabalhar com curativos: _____________________________ 

1- Como eram ministradas as disciplinas e seus conteúdos teóricos e práticos 
durante a sua formação? 

2- Durante a sua formação, em quais momentos houve oportunidade de ter a 
associação dos conteúdos teóricos com os práticos?  

3- Na sua formação o que você aprendeu sobre lesão?  

4- Você teve a oportunidade de ter prática sobre o procedimento e o cuidado com 
lesão? Se sim, Quais? 

5- O que é importante ser avaliado em um paciente com lesão? 

6- No seu dia a dia de trabalho como você avalia um paciente com lesão? 

7- Que tipo de conhecimento é preciso para realizar o procedimento de curativo? 

8- A sua formação te ensinou a realizar o procedimento de curativo ou você 
aprendeu no seu dia a dia de trabalho? 

9- Quais são as dificuldades no momento do procedimento? 

10- Como você se sente quando está realizando um procedimento de curativo? 

11- Qual a sua percepção sobre a pessoa que está com a lesão e recebendo o 
curativo? 

12- Você já realizou algum curso extra-curricular ou em educação 
continuada/permanente sobre curativos? 


