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RESUMO 

 

Considerando os constantes avanços tecnológicos e surgimento de novas doenças é 

necessária uma atualização constante dos profissionais em saúde, a fim de 

melhorarem a qualidade de serviço prestado, técnicas e manuseio de equipamentos 

e softwares atuais. Os enfermeiros são, no Brasil, os maiores constituintes das 

equipes de saúde, chegando a somar 60% da equipe. Vários autores veem a 

educação continuada como sendo o principal meio de atualização desses 

profissionais, assim o objetivo do presente estudo é entender e discutir a importância 

da educação continuada para os profissionais da área da saúde, em especial, 

enfermeiros. Para tanto, foram pesquisados artigos na base de dados Scielo e Google 

acadêmico, utilizando as palavras chave educação continuada, educação permanente 

e educação na enfermagem e selecionados 12 artigos para a revisão de literatura. 

Dessa maneira, observa-se que, apesar da grande demanda, o baixo número de 

funcionários e o excesso de atividades dificultam a adesão dos profissionais nos 

programas de educação continuada das instituições, é de grande importância a 

educação continuada para os enfermeiros e equipe de saúde em geral, a melhoria da 

qualidade do serviço prestado, bem como, melhora relacionamento e uso de técnicas, 

é maximizado com a educação continuada nas instituições de saúde. Conclui-se que 

a educação continuada é imprescindível para um serviço de qualidade, atenção 

máxima, melhora no entrosamento da equipe de saúde e atualização. 

 

Palavras-Chave: Educação continuada. Enfermagem. Pós-graduação. Educação 

permanente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT  

 

The first technological advances and emergence of new needs are the constant of 

health professionals in order to improve the quality of service provided, techniques and 

handling of equipment and current software. Nurses are, in Brazil, the largest 

constituents of health teams, which reach 60% of the team. The authors have a 

continuing education as the main means of training professionals, just as present and 

teaching are a priority of continuing education for health professionals, especially 

nurses. To do so, we investigated data based scientific and google academic, using 

as keywords continuing education, continuing education and nursing education and 12 

articles for literature review. Thus, the observation, the great demand, the low number 

of students and the excess of research activities in the institutions' continuing 

education programs, it is of great importance the continuing education for the nurses 

and the health team in general, to improve the relationship and use of techniques, is 

maximized with continuing education in health institutions. It concludes that continuing 

education is essential for a quality service, maximum urgency, improvement in health 

team performance and updating. 

 

Key Words: Continuing education. Nursing. Post graduation. Permanent education.  
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INTRODUÇÃO 

 

As inovações tecnológicas e cientificas surgem com rapidez e 

constantemente, nos dias atuais uma das maneiras de se manter atualizado é através 

da busca contínua por conhecimento. Muitos profissionais necessitam estar 

constantemente aprimorando técnicas e conhecimento, na área da saúde essa busca 

é inevitável para melhorar a qualidade de serviço prestada à população (SOUZA; 

LIMA, 2015; DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999; PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 

2007; OGUISSO, 2000). 

A educação continuada é processo dinâmico que implica a busca constante 

de conhecimento pelo indivíduo e se tornou uma proposta do Ministério da Saúde 

(MS) que visa atualizar os profissionais da área da saúde (DAVIM; TORRES; 

SANTOS, 1999; VIANA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2011), em especial os 

enfermeiros que somam a maior parte da equipe de saúde das instituições (SILVA; 

SEIFFERT, 2009). 

Instituições de ensino e serviços de saúde necessitam atrelar a melhoria 

do conhecimento técnico e científico oferecidos pela educação permanente em saúde 

à prática profissional, com o intuito de aprimorar as práticas com as ações educativas. 

Essa educação é desenvolvida pelos profissionais para os profissionais, se tornando 

um ciclo aprendizagem-ensino-aprendizagem. Dessa maneira os envolvidos devem 

se conscientizar de suas capacidades pessoais que melhor possam servir para 

transferência de experiências no programa de educação permanente (MELLO et al., 

2017).    

A importância da educação continuada para os profissionais de saúde é 

reconhecida pelos enfermeiros, porém pouco colocado em prática, por consequência 

da demanda exagerada e escassez de funcionários, faltando tempo no planejamento 

e assim sendo colocado em segundo plano por esses profissionais (VIANA et al., 

2015; SILVA; SEIFFERT, 2009). 

Julgou-se necessário aprofundar o assunto acerca da educação 

continuada. O objetivo geral do trabalho é conhecer e discutir as a importância da 

educação continuada para os profissionais na área da saúde, com base na análise de 

9 artigos científicos. De maneira especifica objetiva-se conhecer os tipos de educação 

continuada, identificar a importância dessa educação para o profissional enfermeiro, 
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demonstrar a melhoria da qualidade de atendimento das equipes que participam de 

programas de educação continuada. 

Durante a revisão de literatura é discutido no primeiro tópico a definição de 

educação e seus tipos, educação em serviço, educação continuada e educação 

permanente em saúde, que embora pareçam iguais, possuem diferenças, além disso, 

foi feita no segundo tópico uma relação de como são abordados esses tipos de 

educação, como estes são colocados em prática nas instituições de saúde no Brasil 

e a importância desse tipo de prática para o profissional enfermeiro.  
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Atualmente novas tecnologias surgem com muita rapidez. Tem-se 

observado que novas tecnologias ajudam todos os profissionais de forma geral e os 

profissionais da área da saúde também são beneficiados por esses avanços 

tecnológicos, assim faz-se necessário um trabalho constante de capacitação e 

atualização para que tomem decisões rápidas, seguras e saibam manusear os 

equipamentos novos com precisão (SOUZA; LIMA, 2015; DAVIM; TORRES; 

SANTOS, 1999).  

O conhecimento científico vem sendo produzido de forma rápida e 

exponencial no campo da saúde e muitos desses conhecimentos são transformados 

em insumos, técnicas e disponibilizados aos profissionais para serem colocados 

diariamente em prática. O trabalho em saúde exige competências para a prática 

profissional, e a educação busca complementar o profissional, colocando-os em uma 

busca diária de atualização (SOUZA; LIMA, 2015). 

 

1.1 Educação em serviço, continuada e permanente em saúde 

 

A educação é um processo dinâmico e implica busca contínua do indivíduo, 

através de meios que levem ao aperfeiçoamento e acréscimo do conhecimento, ainda, 

auxilia no desenvolvimento das capacidades físicas e espirituais do indivíduo, 

preparando-o para participar ativamente e transformar várias instâncias da vida social 

(PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007; DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999, 

OGUISSO, 2000), além de promover oportunidades de desenvolvimento do 

funcionário, com intuito de torná-lo eficaz e eficiente no que diz respeito à sua vida 

institucional (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999, OLIVEIRA et al., 2011).   

Paschoal, Mantovani e Méier (2007), diz que a educação é um fenômeno 

social e universal, essencial para a atividade humana e imprescindível para o bom 

funcionamento da sociedade como um todo. Desse modo, percebe-se a educação 

como um processo dinâmico e contínuo de construção do conhecimento, por meio do 

avanço do pensamento crítico e livre, e que, pelas relações humanas, leva à criação 

de compromisso pessoal e profissional, qualificando para uma melhoria da realidade. 

A educação no meio profissional aparece em 3 diferentes denominações: 

Educação em Serviço (ES), Educação Continuada (EC) e Educação Permanente de 
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Saúde (EPS). A educação em serviço foi o primeiro conceito colocado em prática 

como forma de capacitação dos profissionais de saúde às necessidades dos serviços 

públicos, sendo um conjunto de práticas educacionais que objetiva tornar o 

profissional de saúde mais eficaz (VIANA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2011).  

A educação continuada é semelhante ao modelo acadêmico, uma extensão 

da formação inicial, um conjunto de práticas educacionais no sentido de oportunizar 

desenvolvimento ao funcionário, (VIANA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2011; DAVIM; 

TORRES; SANTOS, 1999), um processo dinâmico ativo e permanente visando 

melhoria das competências, atualização e aprendizagem frente a evolução 

tecnológica e científica se adequando as necessidades sociais e institucionais, 

contudo esse processo muitas vezes não se aproxima da realidade vivida nos 

hospitais e instituições de saúde (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999; PASCHOAL; 

MANTOVANI; MÉIER, 2007; SOUZA; LIMA, 2015; OLIVEIRA et al., 2011). 

O Ministério da Saúde (MS) assumiu o papel de gestor Federal do Sistema 

Único de Saúde (SUS) com a criação da secretária de Gestão do trabalho da 

educação na saúde, assim ficou definido que o MS ficaria responsável por formular e 

propor políticas relacionadas à formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e 

gestão dos trabalhadores de saúde no Brasil (ALVES, 2010). 

Em 1980, com a inclusão tanto das experiências individuais quanto 

coletivas e vinculando as reais necessidades dos serviços de saúde, surge o conceito 

de educação permanente em saúde (EPS). Visando atender a demanda de 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) o Ministério da Saúde (MS) institui a 

política de educação permanente, com a transformação das práticas profissionais 

para adequação das reais necessidades da população e os serviços de saúde 

públicos (VIANA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2011; TEODORO FARIAS, 2017). 

A educação permanente em saúde visa qualificar os trabalhadores da 

saúde, promovendo mudanças positivas nos processos de formação e 

desenvolvimento, estudar e resolver problemas encontrados no dia-a-dia e buscar 

soluções coletivas e eficientes, surgiu com a criação da Política Nacional de Educação 

permanente como proposta do Ministério da Saúde em 2004 por meio da Portaria 

198/GM (TEODORO FARIAS, 2017; VIANA, et al., 2015). 
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1.2 Educação continuada e o enfermeiro 

 

De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPS), educação 

continuada é um processo dinâmico de ensino-aprendizagem, ativo e permanente, 

complementando a formação básica, destinado a melhorar, atualizar e capacitar 

pessoas e grupos, face à evolução científico-tecnológica. Assim, a educação 

continuada torna-se essencial para a qualificação dos trabalhadores de saúde 

(OLIVEIRA et al., 2011; SILVA; CONCEIÇÃO; LEITE, 2009; OGUISSO, 2000). 

Para Alves (2010), as prioridades da educação permanente devem focar 

nos problemas diários do trabalho e referentes à atenção na saúde e organização, 

visando prestar serviços relevantes e de qualidade. 

As atividades de capacitação dos profissionais por meio da educação 

continuada são deficientes, devido à constante evolução tecnológica e a dificuldade 

de um profissional apto ao aprender prontamente as inovações emergentes 

(GARRIDO, 2000). Alguns estudiosos afirmam que a educação continuada é de suma 

importância para a enfermagem, podendo motivar a transformação pessoal e 

profissional dos indivíduos por intermédio de treinamento, atualização, pós-graduação 

e pesquisa, dessa maneira, a EC surge como fator determinante para mudanças nas 

ações do sujeito, no cuidado do profissional da enfermagem e melhora na qualidade 

do atendimento, minimizando as dificuldades existentes nos serviços de saúde 

(SOUZA; LIMA, 2015; GARRIDO, 2000). 

Porém o objetivo da educação permanente e continuada não visa somente 

a atualização técnico científica do trabalhador, mas busca também acrescentar 

pessoal e coletivamente para que seja feita uma reflexão crítica de ações diárias, 

relevantes e que atendam às demandas da instituição, nesse sentido busca uma 

melhoria organizacional e do atendimento ao paciente, para que este seja tratado de 

forma mais individualizada e humanizada (ALVES, 2010). 

Na enfermagem, existe um relacionamento humano muito íntimo e para 

que esse relacionamento não seja prejudicado pelo surgimento de novas tecnologias 

e patologias, a busca constante por conhecimento é necessária para qualificá-los e 

elevar de certa forma a qualidade da assistência (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999). 

A equipe de enfermeiros representa o maior percentual da equipe de saúde no Brasil, 

chegando a alguns casos a 60% da equipe e são responsáveis por ações 

assistenciais, orientação e educação preventivas, facilitando a reintegração social do 
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paciente. A participação dos profissionais de saúde nos programas de educação 

continuada é de extrema importância para o entrosamento da equipe de saúde e 

otimizando a atuação deles nas instituições de saúde (SILVA; SEIFFERT, 2009). 

Os enfermeiros reconhecem a importância de estarem em constante 

atualização sobre os diversos assuntos vinculados ao serviço de saúde, porém na 

prática poucos enfermeiros aderem aos programas de educação permanente e 

continuada, por consequência do elevado número de usuários que procuram as 

unidades de saúde, ao baixo contingente de profissionais e a quantidade de atividades 

exercidas por cada um. (VIANA et al., 2015; SILVA; SEIFFERT, 2009). 

Segundo Silva e Seiffert (2009) alguns enfermeiros entrevistados em 

um Hospital de Apoio ao Ensino no município de São Paulo relataram uma alta 

demanda da população, uma equipe de PSF mínima, grande número de atividades 

que ficam por responsabilidade dos enfermeiros, como serviços técnicos, 

assistenciais e burocráticos e explicaram que não conseguem se programar para 

participar da educação permanente. 

Viana et al. (2015), ressaltou que os profissionais deixam de lado a 

educação permanente em saúde, devido à extensa demanda dos usuários dos 

serviços de saúde, tendo assim que dar prioridades aos procedimentos técnicos. 

Comprometendo de certa forma a assistência de saúde a população alvo. 

Silva e Seiffert (2009), esclarecem que os programas de educação 

continuada devem ser voltados a realidade dos profissionais, para não tornar esse 

processo de ensino cansativo e desestimulante. Em seu estudo demonstrou que os 

participantes de um programa de educação continuada relataram melhora nas 

atitudes, colaboração, iniciativa, criatividade, no desempenho das técnicas, no 

relacionamento com a equipe. 

A educação continuada é essencial para a qualidade de assistência à 

saúde nos serviços públicos e privados e visa atualização e a melhoria da capacidade 

do indivíduo, maximizando sua participação e ações dentro da instituição de saúde, e 

melhorar relacionamento com a equipe (SILVA; CONCEIÇÃO; LEITE, 2009; 

OGUISSO, 2000). 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foi realizada uma revisão da literatura tendo como base de dados Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) e Google acadêmico, onde pesquisou-se assuntos 

relacionados à educação permanente e continuada em instituições de saúde para 

profissionais de saúde, em especial, enfermeiros, que complementaram as 

discussões em torno do tema. Foram selecionados 12 (doze) artigos utilizando para 

busca as palavras chave educação continuada, educação permanente e educação na 

enfermagem, conforme aponta Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Tabela com os dados dos artigos 

Título do artigo Autor(es) Nome do periódico 
Dados da 

publicação 
(volume, nº) 

Política de Educação 
e desenvolvimento 
para o SUS-
Caminhos para a 
Educação 
Permanente em 
Saúde. 
 

ALVES, Elioenai 
Dornelles. 

Revista Eletrônica 
Gestão & Saúde 

v. 1, n. 1, 2010. 

Educação 
continuada em 
enfermagem: 
conhecimentos, 
atividades e 
barreiras 
encontradas em uma 
maternidade escola. 

DAVIM, Rejane 
Marie Barbosa; 
TORRES, Gilson de 
Vasconcelos; 
SANTOS, Sérgio 
Ribeiro dos. 

Revista Latino-
americana de 
Enfermagem 

v. 7, n. 5, 1999. 

Cotidiano da 
educação continuada 
em enfermagem: 
valorização do cuidar. 

GARRIDO, Marcela 
Calomeni 
Fernandes. 

O Mundo da Saúde v. 24, n. 5, 2000. 

(Re) pensando a 
educação 
permanente com 
base em novas 
metodologias de 
intervenção em 
saúde. 

MELLO, Amanda de 
Lemos et al. 

Revista Cubana de 
Enfermería 

v. 33, n. 3, 2017. 

A educação 
continuada como 
fator de mudanças: 
visão mundial. 

OGUISSO, Taka. Nursing v. 3, n. 20, 2000. 

Educação 
permanente e 
qualidade da 

OLIVEIRA, 
Fernanda Maria do 

Aquichan v. 11, n. 1, 2011. 
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assistência à saúde: 
aprendizagem 
significativa no 
trabalho da 
enfermagem. 
 

Carmo da Silveira 
Neves de et al. 

Percepção da 
educação 
permanente, 
continuada e em 
serviço para 
enfermeiros de um 
hospital de ensino. 
 

PASCHOAL, 
Amarílis Schiavon; 
MANTOVANI, Maria 
de Fátima; MÉIER, 
Marineli Joaquim. 

Revista da Escola de 
Enfermagem da Usp 

v. 41, n. 3, 2007. 

Educação 
continuada em 
enfermagem: uma 
proposta 
metodológica. 

SILVA, Gizelda 
Monteiro da; 
SEIFFERT, Otília 
Maria L. B.. 

Revista Brasileira de 
Enfermagem 

v. 62, n. 3, 2009. 

Educação 
continuada: um 
levantamento de 
necessidades da 
equipe de 
enfermagem. 

SILVA, Milena Froes 
da; CONCEIÇÃO, 
Fabiana Alves da; 
LEITE, Maria 
Madalena Januário. 

Arquivos Brasileiros 
de Ciências da 
Saúde 

v. 34, n. 1, 2009. 

Educação continuada 
em unidade de 
terapia intensiva: 
revisão da literatura. 
 

SOUZA, Laurindo 
Pereira de; LIMA, 
Marcia Guerino de. 

Journal Of Health & 
Biological Sciences 

v. 3, n. 1, 2015. 

Implicações das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação no 
processo de 
educação 
permanente em 
saúde. 

TEODORO FARIAS, 
Quitéria Larissa et al. 

Revista Eletrônica de 
Comunicação, 
Informação & 
Inovação em Saúde 

v. 11, n. 4, 2018. 

A educação 
permanente em 
saúde na 
perspectiva do 
enfermeiro na 
estratégia de saúde 
da família. 

VIANA, Danuza 
Maria Silva et al. 

Revista de 
Enfermagem Centro 
Oeste Mineiro 

v. 5, n. 2, 2015. 

FONTE: elaborada pelo autor 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos artigos selecionados os autores concordam sobre a importância da 

educação permanente e continuada para o profissional enfermeiro e apontam 

algumas falhas que fazem os programas de educação permanente não terem tanta 

adesão por partes dos enfermeiros e outros profissionais de saúde, como a falta de 

tempo e excesso de tarefas exercidas por eles. 

Viana et al. (2015), comenta em seu artigo que a educação no meio 

profissional aparece em 3 (três) diferentes denominações, entretanto muito 

semelhantes entre elas. A educação em serviço, educação continuada e educação 

permanente em saúde, essa última proposta pelo ministério da educação em 2004 

para fazer parte de programas de educação nas instituições públicas de saúde. 

Para Paschoal, Mantovani e Méier (2007), a educação permanente é 

baseada na busca no aprendizado continuo, a educação continuada é toda ação 

desenvolvida após a profissionalização com propósito de atualização de 

conhecimento e a educação em serviço é um processo educativo relacionado às 

relações humanas do trabalho. 

Oguisso (2000), explana que a educação continuada é um processo de 

ensino-aprendizagem continua e permanente, que deveria fazer parte da carreira do 

enfermeiro, visa atualizar indivíduos ou grupos frente aos avanços tecnológicos, visto 

que diariamente surgem processos, técnicas e meios tecnológicos. Contudo existem 

muitas falhas nos programas de educação permanente e continuada. 

Mello et at. (2017), citam que a educação permanente necessita ser 

repensada, fazendo as ações educacionais se aproximarem da realidade do 

profissional de saúde. Sendo um mútuo de ensino aprendizagem, em que o 

enfermeiro deve aprender para que possa ensina, a educação permanente em saúde 

deve sanar dúvidas dos trabalhadores. 

Os profissionais atuantes na área da saúde entendem a importância da 

educação continuada devido às importantes modificações que surgem 

constantemente, modificações tecnológicas, técnicas e modificações envolvidas com 

o aparecimento de novas doenças, sendo assim é necessário sempre se atualizarem 

(SILVA; SEIFFERT, 2009; PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007). 

Alguns artigos encontrados buscaram avaliar o conhecimento dos 

enfermeiros em relação aos tipos de educação. Como no trabalho de Davim, Torres e 
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Santos (1999), em que os enfermeiros expressaram conceitos diversificados sobre o 

que é educação permanente e continuada, e muitos se aproximaram dos conceitos 

encontrados na literatura, o tipo de educação continuada formal fora da instituição 

mais procurada pelos enfermeiros foi a pós-graduação lato sensu. Dentro da 

instituição, nos programas de educação permanente treinamentos oferecidos pelas 

próprias enfermeiras, houve predomínio de palestras e treinamento em grupo. 

Apesar de muitos enfermeiros saberem as diferenças entre os tipos de 

educação o artigo de Paschoal, Mantovani e Méier (2007), mostrou que nem todas as 

instituições os profissionais entendem de maneira clara como funcionam os 3 tipos de 

educação ao coletarem dados para entender a percepção dos enfermeiros sobre a 

educação permanente, continuada e em serviço. Com o questionário aplicado 

constatou-se que os enfermeiros entrevistados tiveram dificuldades em diferenciar 

cada um dos termos, contudo após discussão dos termos os entrevistados 

compreenderam sobre as diferenças nos termos educação continuada, permanente e 

em serviço. 

Silva, Conceição e Leite (2009), em seu trabalho aplicaram um questionário 

para enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital estadual Mário Covas, no 

município de Santo André, para avaliar as necessidades da equipe de enfermagem. 

Os resultados mostraram que a grande maioria dos entrevistados (93,1 % dos 

enfermeiros e 80 % dos técnicos de enfermagem) participa de cursos ou eventos, 

82,8% dos técnicos de enfermagem e 60% dos enfermeiros consideram que a 

instituição deva promover cursos de aprimoramento. Os entrevistados responderam 

sobre quais programas oferecidos pela instituição atenderiam as necessidades para 

os itens Ética, comunicação, Legislação, Liderança, Sistematização da assistência de 

enfermagem, Relacionamento Interpessoal, Relacionamento com pacientes e 

acompanhantes, técnicas especificas para UTI, Ações voltadas para prevenção e 

controle de infecções hospitalares. Somente entre os técnicos de enfermagem as 

respostas SIM foram a maioria para os itens Técnicas específicas para UTI, e Ações 

de prevenção e controle de infecções hospitalares, o restante dos itens foram 

respondidos NÃO pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

Davim, Torres e Santos (1999) questionou sobre as principais barreiras e 

dificuldades encontradas dentro da educação continuada, a maioria dos enfermeiros 

respondeu a falta de recursos materiais e humanos. Esse processo de educação no 

local de trabalho propicia melhoria do atendimento pelos profissionais, pois há troca 
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de conhecimento por parte dos profissionais, atualização de conhecimentos e capacita 

o funcionário a executar de maneira adequada sua função. 

Essa atualização de conhecimento é de interesse dos enfermeiros e de 

outros profissionais da saúde, mas é necessária a colaboração das instituições, para 

motivar o profissional a estar sempre em constante aprendizagem e destacar sua 

importância, pois promove o desenvolvimento pessoal e profissional e assegura a 

qualidade do atendimento aos pacientes (SILVA; CONCEIÇÃO; LEITE, 2009). 

Um estudo quanti-qualitativo realizado por Souza e Lima (2015), realizaram 

um levantamento de 21 artigos abordando a educação continuada em unidades de 

terapia intensiva (UTI), destes 21 artigos 11 foram publicados no estado de são Paulo 

e o restante nos outros estados, isso se justifica por São Paulo ser um polo referência 

na área acadêmica e da saúde. É sabido que na UTI abrange procedimentos 

complexos e invasivos, há grande número de equipamentos sofisticados cada vez 

mais modernos e pacientes que necessitam de atenção especial, assim é preciso de 

profissionais capacitados e atualizados. Por isso o profissional deve estar capacitado 

e preparado para identificar e agir corretamente em diversas situações, sendo por 

meio da educação continuada que este se atualizar e adquiri conhecimentos teóricos 

e científicos para um melhor atendimento. 

A educação continuada para o profissional enfermeiro visa colaborar não 

apenas na sua competência como também no reconhecimento da instituição onde 

trabalha, porém, muitos profissionais desconhecem a finalidade do serviço da 

educação continuada, talvez pela deficiência de informação durante seu curso ou da 

instituição onde trabalha (PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007; SILVA; 

CONCEIÇÃO; LEITE, 2009). 

Ao fazer uma revisão integrativa Oliveira et al. (2011), concluíram que o 

profissional deve estar motivado e preparado a aplicar os conhecimentos para o 

cuidado com o paciente e interagir melhor com a equipe de saúde. A educação 

permanente figura como uma resolução prática e eficiente para os déficits na 

compreensão dos problemas de saúde dos clientes, capacita o profissional e permite 

crescimento pessoal e intelectual. 

Viana et al. (2015), estudaram sobre a importância da educação 

permanente em saúde na estratégia de saúde da família. Para os enfermeiros o termo 

educação permanente possui vários sentidos e é importante para o trabalho, além de 

melhorar à assistência em saúde. Porém, perante as dificuldades encontradas pelos 
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profissionais, é necessário um esforço não somente dos enfermeiros para o sucesso 

dos programas de educação permanente, mas também gestores, instituições de 

ensino e usuários. 

Silva e Seiffert (2009), apresentaram um estudo sobre um programa de 

educação continuada de um hospital de apoio ao ensino no município de são Paulo, 

havendo muitos desafios a serem considerados. Os enfermeiros percebem a 

importância e a necessidade da educação continuada, porém a metodologia do 

programa de educação continuada deve ser adequar às realidades, necessidades, 

problemas e expectativas dos enfermeiros. Quanto ao aspecto político, deve-se 

procurar parcerias externas e internas às instituições para aperfeiçoamento do 

programa de educação.  

Garrido (2000), fala sobre a importância de gostar do que se faz, que os 

enfermeiros sentem satisfação quando estão atuando com o paciente, pois se sentem 

um membro importante da recuperação e tratamento do paciente, e os pacientes se 

sentem melhores com um tratamento mais humanizado. As ações dos programas de 

educação continuada devem estimular e motivar os educandos e os educadores, além 

e proporciona habilidades, autoconfiança e crescimento pessoal e profissional, 

preparando o profissional para um trabalho mais humano e adequado para cada 

situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os avanços tecnológicos e técnicos surgem com muita rapidez e o 

constante estudo é a maneira de se manter atualizado e capacitado às novas funções 

e máquinas que se modificam a cada dia. A educação continuada é processo dinâmico 

e se tornou uma proposta do Ministério da Saúde (MS) que visa atualizar os 

conhecimentos técnicos e científicos dos profissionais da área da saúde, em especial 

os enfermeiros que somam a maior parte da equipe de saúde das instituições. O foco 

da educação continuada é adquirir conhecimento por meio de informações passadas 

por outros profissionais, através de palestras e cursos, portanto o gestor deve 

promover ações educacionais voltadas para a realidade de cada profissional. As 

instituições precisam de pessoas capacitadas para alcançar seus objetivos, nesse 

sentido é necessário um trabalho contínuo, isto se deve às mudanças sócios 

econômicas e avanços tecnológicos. 

Os serviços de saúde podem gerar situações de estresse para os 

profissionais da saúde, principalmente enfermeiros, devido à sobrecarga de trabalho, 

múltiplas tarefas, excessos de pacientes para uma equipe desfalcada, resultando 

numa insatisfação profissional e desmotivando os trabalhadores, que não participam 

das ações de educação oferecidas pelas instituições e fora delas. 

Apesar das dificuldades em se planejar e participar de treinamentos os 

enfermeiros são cientes da importância da educação continuada em busca de uma 

assistência de qualidade num sentido extenso, principalmente em setores que exigem 

maior atenção e manuseio de aparatos tecnológicos, como na UTI. A educação 

continuada, sendo um conjunto de informações que por intermédio da aprendizagem, 

permite ao trabalhador acrescentar, capacitar e qualificar sua vida pessoal e 

profissional, torna-se importante para a melhoria da capacidade de cada um, fazendo 

um profissional mais completo, que entenda a teoria e saiba aplicar seus 

conhecimentos na pratica, motivando o profissional de forma geral. 

Uma alternativa viável que pode driblar algumas das dificuldades citadas 

pelos profissionais da saúde é a Educação à distância (EAD), que com os avanços e 

a facilidades das tecnologias de informação e comunicação, o acesso à internet e 

vários cursos online sendo oferecidos por instituições de ensino faz da EAD uma 

aliada da Educação permanente em saúde, para o profissional se atualizar e aprender. 
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Porém, são necessários mais estudos e trabalhos que abordem sobre a 

educação continuada nas instituições de saúde, visando descobrir e solucionar os 

problemas e dificuldades encontrados pelos profissionais de saúde para que a 

educação permanente possa continuar a enriquecer e qualificar a equipe de saúde, 

recebendo de forma humanizada e melhorando de forma geral o atendimento aos 

pacientes. 
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