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INTRODUCCIÓN

AURELIO VILLA
Universidad de Deusto, España

El VII Foro Internacional de Innovación Universitaria celebrado en Vigo 
(Galicia) llevó por título: Tendencias Actuales de las Transformaciones de las 
Universidades en una Nueva Sociedad Digital. La estructura del Foro se organi-
zó en torno a los cuatro ejes siguientes:

Eje I: Diseño curricular y pedagógico.
Eje II: Innovación y compromiso social.
Eje III: Tecnologías aplicadas a la Educación, y
Eje IV: Gestión para la Innovación

En cada eje se trató el impacto de la digitalización y la reflexión de este pro-
ceso que está afectando de un modo u otro todos los ámbitos de la sociedad, 
incidiendo en sus procesos y resultados, e incluso en la transformación de los 
valores sociales.

En la publicación se refleja las contribuciones de los ponentes nacionales e 
internacionales, los grupos de trabajo, los paneles y mesas redondas sobre los 
diversos temas tratados y las comunicaciones de los colegas provenientes de 
diversos países.

En este foro, además de los tres primeros ejes que se venían trabajando, se 
incorporó por primera vez el eje de la gestión de la innovación, que espera-
mos siga constituyendo un raíl importante en el que se puedan ir trabajado los 
avances, y el desarrollo del conocimiento en un ámbito clave que además tiene 
vinculación e influencia en los anteriores.

Debido a que en el Foro los ejes se desarrollaron paralelamente en su gran 
parte, y para facilitar la lectura y búsqueda de textos, la publicación se ha es-
tructurado en relación a los cuatro ejes señalados, con sus ponencias, paneles y 
comunicaciones respectivas.

A su vez, gran parte de las ponencias y de los paneles pueden visualizarse en 
un repositorio de vídeos al que puede accederse desde la web del foro fiiu.es 
Este es el caso también de algunas intervenciones que no están recogidas en esta 
publicación. Por ejemplo, en el eje I “Reinventando la Universidad. Administra-
ción del cambio y cultura de innovación”, del Rector del Tecnológico de Mon-
terrey, David Garza Salazar; en el eje II, “Compromiso social de la universidad 
en la formación ética de los estudiantes”, de Miquel Martínez, Catedrático de la 
Universidad de Barcelona; en el eje III, “Retos en la educación: metodología de 

introducción
Aurelio Villa
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COMUNICACIONES

anotación de una estudiante nos ayuda a comprender mejor las potencialidades 
del aprendizaje-servicio en los estudios universitarios: dar sentido a la teoría 
estudiada desde el contacto con una práctica solidaria.
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Resumo
A presente comunicação focaliza-se nas práticas e estratégias de educação e 

formação dos enfermeiros em unidades de cuidados intensivos situadas em países 
distintos, Portugal e Brasil. A opção por uma metodologia de “estudo de caso”, em 
duas unidades de cuidados intensivos e nas práticas dos atores, ou seja, nos seus 
modos de gestão, possibilita-nos compreender se o exercício profissional dos enfer-
meiros que trabalham neste contexto pode ser educativo e formativo. A partir de 
uma amostra intencional recorre-se ao inquérito por entrevista e à observação no 
terreno, como técnicas privilegiadas de recolha de dados. Os resultados do estudo 
permitem-nos inferir que os dois contextos estudados adotam estratégias e dinâmi-
cas capazes de influenciar a educação e formação que acontece no local de trabalho 
e consequentemente as aprendizagens destes profissionais. Conclui-se que os mo-
delos de gestão estabelecem uma analogia considerável nos modos de concretizar a 
educação e a formação em unidades de cuidados intensivos.

Palavras chave: aprendizagens; enfermeiros; contexto clínico; unidades de cui-
dados intensivos.

1. Enquadramento
Os percursos históricos e culturais de Portugal e Brasil propiciam-nos um 

quadro diversificado de contextualização da educação e formação, entre outras 
razões está o cenário económico-social e internacional, respaldado pela globali-
zação económica, reestruturação produtiva, inovações tecnológicas, princípios 
da qualidade e da competitividade, transformações do mundo de trabalho e 
desocupação estrutural, controle de informação, ideologia da sociedade de con-
sumo, aumento da desigualdade e da pobreza, diferenças de acesso aos serviços 
sociais (Franco, 2000).o estudo aqui relatado, realizado em duas unidades de 
cuidados intensivos (uci’s), centra-se na educação e a formação dos enfermeiros 
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portugueses e brasileiros em contexto de trabalho hospitalar. A nossa opção 
por uci’s tem por base outros estudos que nos chamam atenção para as prá-
ticas dos enfermeiros nestas unidades, distintas de outros contextos. As uci’s 
destinam-se ao doente crítico hemodinamicamente instável que a qualquer mo-
mento está sujeito a intercorrências clinicas, originárias de complicações e em 
algumas situações a sua morte. Por esta razão estas unidades são caracteriza-
das por possuírem um ambiente complexo e exigente para os profissionais que 
têm por principal atividade a supervisão/monitorização contínua de cuidados 
especializados. Se, por um lado, estas unidades “(…) são reconhecidas como 
contextos promotores de qualidade em saúde, nomeadamente em cuidados de 
enfermagem diferenciados” (Macedo, et al., 2016, p. 886), por outro, são lugares 
“(…) onde mais ocorrem eventos adversos/incidentes (ea/i) porque os pacien-
tes exigem cuidados intensivos complexos, ficando mais vulneráveis às falhas na 
assistência” (Padilha, et al., 2015, p. 158).

O referencial teórico permite-nos compreender os modelos de gestão e as 
práticas profissionais, evidenciando as suas dinâmicas e as suas relações insti-
tucionais, oferecendo-nos o registo reconstruído da organização do trabalho 
e concretamente da educação e formação. Para a construção de um quadro 
teórico-concetual, além do recurso a modelos teóricos dominantes e teóricos 
representativos dos quatro períodos a partir do desenho de Scott (1981) – o mo-
delo racional tipo i, o modelo natural tipo ii, o modelo racional tipo iii, modelo 
natural tipo iv -, com recurso aos autores Taylor (1911), Fayol (1949), Weber 
(1947), Mayo (1945), Perrow (1967), March & Olsen (1975), Meyer & Rowen 
(1977), que utilizámos anteriormente (Macedo, 2006), procuramos outros au-
tores, mais recentes, que têm estudado especificamente os contextos de trabalho 
de unidades de cuidados intensivos, as suas dinâmicas e seus recursos (Padilha 
et al., 2015, 2017). Do ponto de vista sociológico, os modelos acima referidos 
consideram ideologias organizacionais e administrativas capazes de incluírem 
autores que se inscrevem em orientações com características distintivas de 
outras classificações e diretivas. Ou seja, é nossa intenção cruzar estes modelos 
teóricos de análise com outros, radicados em tradições disciplinares e escolas 
de pensamento, ou até resultantes de esforços de articulação, “(…) que nos per-
mitem realizar leituras e ensaios interpretativos das realidades organizacionais 
(…)” (Lima, 1998, p. 586). De entre as várias obras de síntese, optamos por 
uma que serve de “lente” para o nosso trabalho, destacando-se as faces das or-
ganizacionais de Per-Erik Ellström (1983), associadas a outros modelos e eixos 
concetuais. Assim, importa compreender até que ponto o exercício profissional 
dos enfermeiros que trabalham em cuidados intensivos pode ser educativo e 
formativo, quer pelo sistema de valores nos quais está imerso, quer pelo recurso 

a outros valores que lhes permita o desenvolvimento de um pensamento mais 
crítico, apelador de uma outra dimensão mais democrática. É com este princi-
pal objetivo que se opta por um estudo de caso, tendo como protagonistas os 
enfermeiros da uci, cujos dados, relativos às estratégias e dinâmicas capazes de 
influenciar a educação e formação que acontece no local de trabalho e conse-
quentemente as aprendizagens destes profissionais, são agora apresentados.

2. Metodologia 
Metodologicamente tratou-se de um estudo de caso (yin, 2005), desenvol-

vido em contextos distintos, uma uci do estado de São Paulo, Brasil e seguida-
mente, numa outra uci, em contexto português. A opção por este tipo de unida-
des de cuidados prendeu-se com o facto de nele se conjugarem alguns aspetos, 
principalmente por se encontrarem inseridas em hospitais universitários, e, por 
existir curiosidade por parte da investigadora em conhecer a formatividade de 
grupos de enfermeiros. O tema foi analisado dentro de um quadro global muito 
próximo da metodologia de investigação etnográfica, ou seja, situamo-nos num 
paradigma de investigação de tendência naturalista e cariz qualitativo (Macedo, 
2014). A investigação empírica iniciou-se após a aprovação das comissões de 
ética dos respetivos hospitais.

2.1 Participantes
Os participantes são os enfermeiros assistenciais e gestores que trabalham 

nas duas unidades de cuidados intensivos selecionadas em dois países distintos. 
O período de recolha de dados decorreu durante quinze dias consecutivos nas 
respetivas unidades de cuidados, no turno da manhã. Os enfermeiros partici-
pantes (oito de cada hospital) assinaram o consentimento informado, de livre e 
esclarecida vontade, de acordo com os padrões éticos estabelecidos na declara-
ção de helsínquia (world medical association, 2008). 

2.2 Métodos de recolha de dados 
Neste estudo procuramos estruturar o referencial teórico, tendo por base 

a reconstrução sócio histórica das unidades de cuidados intensivos e do hos-
pital. Ao elegermos o paradigma naturalista quisemos valorizar determina-
das dimensões metodológicas, tais como: a investigação em contexto natural, 
o investigador como principal instrumento de recolha de dados, a análise de 
tipo qualitativo através de uma postura descritiva e interpretativa, o estudo em 
profundidade, o detalhe cuidadoso das situações concretas, a observação dos 
processos organizacionais e dos comportamentos dos atores, as intenções e o 
sentido que estes atribuem à sua ação (Lessard-Hébert, et al., 1994). 
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2.2.1 Análise de documentos
O “tempo e o espaço” são dimensões essenciais na explicação do objeto de 

estudo, para a compreensão dos “processos sociais que os constituem historica-
mente” (Franco, 2000, p. 220). Embora tenhamos escolhido a atualidade como 
o período da investigação, este recorte histórico levou-nos à procura da ori-
gem dos factos e neste sentido o recurso do passado (Franco, 2000). No que 
diz respeito à questão espacial, o tema requereu informações, principalmente 
de índole legal, relativas às políticas de educação e formação profissional dos 
enfermeiros. No que concerne às dimensões de análise de nível meso e micro-
social, a primeira abordagem disse respeito à caracterização geral do hospital e 
concretamente à unidade de cuidados intensivos, tendo por base um conjunto 
de dados recolhidos pela própria organização. É o caso do sistema de registo 
nursing activities score (nas), disponível na unidade de cuidados intensivos, cuja 
análise subsidiou a compreensão da carga de trabalho dos enfermeiros e a sua 
relação com a formação naquele contexto. 

2.2.2 Inquérito por entrevista
A entrevista semidiretiva baseia-se na utilização de um guia, permitindo aos 

entrevistados exprimirem-se, seguindo o curso do seu pensamento (Albarello, 
et al. 1997). A opção por este tipo de entrevista, como principal técnica de re-
colha de dados no terreno, justifica-se pela sua adequação à recolha de teste-
munhos dos diversos enfermeiros sobre as suas práticas e perspetivas atuantes 
no quotidiano das unidades de cuidados intensivos. As diversas interpretações 
permitem apreender os processos de ação e as experiências dos atores geradas 
naquele contexto (Quivy & Campenhoudt, 1992). A proximidade estabelecida 
com os entrevistados e a natureza compreensiva das entrevistas levou-nos a op-
tar pela sua gravação para posteriormente serem transcritas na íntegra. 

2.2.3 Observação não participante
O trabalho de campo teve início em novembro de 2015 e terminou em Ja-

neiro de 2016. As deslocações às unidades de cuidados intensivos envolveram a 
nossa presença durante algumas horas, pela importância das dimensões sociais 
que aí se observavam, o confronto sistemático entre, por um lado, a visão do 
mundo e da sociedade dos atores sociais locais, obtida através de vários tipos 
de depoimentos verbais e, por outro, os dados obtidos por observação direta. 
Durante a nossa presença nas unidades recorremos a este método, utilizando 
uma grelha de observação para registo de acontecimentos significativos ao tipo 
de estudo. A grelha de observação constituiu-se em dois tópicos – i) dinâmicas 
de trabalho na unidade de cuidados intensivos (espaços, tempos, profissionais, 
doentes, métodos de trabalho); ii) os atores, o contexto de trabalho e a formação. 

Esta grelha continha espaços para as notas de campo e o seu registo era feito 
após as nossas deslocações às unidades de cuidados intensivos.

2.3 Procedimento da análise dos dados
Todos os textos das entrevistas aos enfermeiros foram submetidos a uma 

análise de conteúdo lato sensu, o que permitiu uma compreensão e perceção ge-
néricas do sentido dos discursos dos atores. Relativamente à estruturação da en-
trevista semidiretiva, as questões foram sistematizadas de acordo com as dimen-
sões de análise coincidentes, em grande parte, com a nossa proposta de modelo 
teórico para a compreensão da educação e formação em contexto de trabalho 
hospitalar. Passamos a citar as duas grandes dimensões de análise – modos de 
gestão da uci integrada num hu (os objetivos; as tecnologias/processos); práticas 
profissionais de educação e formação dos enfermeiros no contexto de trabalho 
(conceções e perspetivas de educação e formação, processos de formação).

3. Experiências de educação e formação em unidades de cuidados intensivos de 
hospitais universitários

Tradicionalmente o hospital universitário tem sido caracterizado como uma 
organização próxima de uma escola de ensino em saúde, capaz de proporcionar 
o ensino e a prática clínica em contexto profissional, de atrair uma concentração 
considerável de recursos físicos, humanos e financeiros em saúde, garantindo a 
sua idoneidade formativa. Com efeito ele exerce um papel político importante 
na comunidade onde está inserido, dada sua escala, dimensionamento e custos. 
Por ser oficialmente reconhecido está sujeito a uma supervisão das autoridades 
competentes, sendo avaliado pelo tipo de atendimento médico de maior com-
plexidade a uma dada população. Nas últimas décadas os hospitais universitários 
passaram assumir funções definidas nos sistemas de saúde e se subordinarem 
à lógica desses sistemas. Os dois hospitais escolhidos para o estudo são classi-
ficados como “hospital universitário”. A característica de hospital universitário 
salienta a priori uma valorização da formação dos profissionais em contexto de 
trabalho, daí este critério ter sido intencional. Passemos à comparação entre as 
duas unidades de cuidados intensivos a partir das duas principais dimensões 
em análise - hospital universitário como organização e a formação em contexto 
de trabalho -, tendo por base os depoimentos dos entrevistados.

3.1 A educação e formação em contexto de uma unidade de cuidados intensivos 
de um “hospital universitário” português

O hospital selecionado em Portugal tem um estatuto de parceria público 
privado. Possui uma diversidade de unidades avaliadas e acreditadas por orga-
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nizações externas ao hospital. Significa que para o cidadão o hospital é públi-
co, sendo a gestão privada para os gestores que têm que cumprir com os indi-
cadores propostos pela administração regional de saúde. Curiosamente todos 
participantes do estudo em Portugal associam o hospital ao tipo de gestão e 
aos recursos e não tanto à tipologia hospital universitário (hu). Como referem 
alguns dos entrevistados:

“o hospital é um hospital público, com gestão privada, quer dizer que 
todos os atendimentos são com base no público, tem indicadores propos-
to pelo a.r.s. que temos de cumprir, e que são muitos. A gestão é muito 
controlada, para nós gestores tudo é privado, mas para os clientes, para os 
nossos utentes o hospital é público” (ep1).

“o hospital desde que viemos para aqui cresceu muito mais, não é? 
Quer dizer, a comunicação por exemplo com os superiores hierárquicos 
é mais formal, funciona muito mais por e-mails, comunica-se por comu-
nicados, não há aquela relação (…)” (ep2).

No que diz respeito à formação em contexto hospitalar ela é organizada por 
um centro de conhecimento para todo o hospital. A formação que acontece na 
unidade de cuidados intensivos é sentida por muitos enfermeiros como uma 
preocupação, pelos obstáculos que vão encontrando, tais como, número de ho-
ras excessivo de trabalho, passagens de turno com tempo instituído, ambiente 
competitivo, a não exigência de uma formação específica em cuidados intensi-
vos, a comunicação e o trabalho em equipa nem sempre convincentes: 

 “(…) ao nível do contexto do serviço já houve mais formação, neste 
momento ela está mais orientada para algo que me parece pertinente que 
é a investigação que as pessoas vão fazendo e que vão apresentando (…) 
e, portanto, acaba por ser uma formação … não aquela formação em sala, 
mas que trás os seus contributos” (ep2).

“(…) as passagens de turno considero que antigamente eram mais 
proveitosas, acho que há uns anos atrás tínhamos menos pudor com 
aquilo que pudesse ser a “critica” construtiva, (…) as pessoas ferem-se 
com muita facilidade, ou seja, há uma competitividade tão grande que eu 
acho que é isso que também interfere no estudo, ou seja, o alguém dizer 
ou chamar atenção para algo não é bem visto (…)” (ep2).

“a organização hospitalar faz o seu plano de formação e eu admito que 
ela poderia ser um bocadinho mais criativa e que poderiam surgir novas 
temáticas todos os anos, (…) o resto da formação é promovida aqui pela 
unidade de cuidados intensivos, penso que poderíamos fazer muito mais 
do que aquilo que fazemos, e tem a ver com os padrões de qualidade, 

com a conotação do conhecimento, com a evolução do conhecimento, 
nós efetivamente não acompanhamos como é que o conhecimento surge 
e se modifica” (ep4).

Alguns discursos dos enfermeiros acerca da formação remetem-nos para 
dimensões racionais burocráticas, fazendo-nos pensar na valorização da forma-
ção formal e instrumental quanto aos conhecimentos e aos valores defendidos 
pela organização e que parecem prevalecer na unidade de cuidados. 

3.1.1 Processos de formação
Os processos de formação no contexto português são expressados pelos en-

fermeiros dentro de um quadro de garantia e de acreditação dos contextos. O 
reconhecimento da formação formal e não formal constitui uma preocupação 
para os enfermeiros. Embora na opinião de uma das entrevistadas a formação 
contínua organizada pelo hospital seja considerada exagerada pela repetição 
dos conteúdos:

“(…) há formações obrigatórias e os conteúdos são sistematicamente 
os mesmos. Eu reconheço que, de facto, nós somos animais de hábitos, 
mas é importante entrarmos noutro esquema” (ep1).

Já a “formação em serviço”, ou seja, a formação não formal realizada no con-
texto de trabalho, na opinião dos entrevistados, poderia ser mais reforçada:

“temos formação contínua o ano inteiro, temos bastante oferta forma-
tiva, ao nível da formação em serviço na minha opinião poderia ser mais 
reforçada, porque muitas das vezes essa formação nem sempre é adequa-
da à nossa realidade” (ep2).

A formação que acontece no local de trabalho, fruto das atividades desenvol-
vidas mais ou menos programadas, particularmente dentro da unidade de cui-
dados intensivos, são geradoras de aprendizagens informais embora estas sejam 
pouco conscientizadas por estes profissionais. Apenas uma das entrevistadas se 
refere diretamente a este tipo de formação, potencialmente desencadeadora de 
uma rutura epistemológica:

“(…) a formação em contexto de trabalho pode ser feita lá dentro 
mesmo a trabalhar, e nós fazemos essa formação, às vezes, naquela passa-
gem de turno da manhã para a tarde (…) sobre processo de enfermagem, 
sobre equipamentos novos, como se monta determinado aparelho, sobre 
uma técnica nova (…)” (ep3).

No entanto foi possível identificar, a partir dos seus discursos, alguns pro-
cessos formativos que originam aprendizagens individuais e coletivas e que 
acontecem na unidade de cuidados, tais como: i) interação interprofissional; 
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ii) autoformação; iii) orientações de estudantes em ensino clínico e estágio; iv) 
acesso à informação; v) passagem de turno unidisciplinar.

• Interação interprofissional
“eu acho que há pessoas que, pela sua natureza, que acabam por ser os bons 

exemplos, acho que isso é o mais importante do que a teoria, às vezes é bom a 
gente ver e reconhecer nos outros alguma capacidade e competência (…) e para 
as pessoas mais jovens eu acho que é mesmo determinante, ou seja, aquilo que 
eu hoje sou é fruto daquilo que me ensinaram coletivamente no contexto de 
trabalho” (ep1).

• Autoformação
“é, é importante a partilha que nós fazemos uns com os outros, as situações 

que temos, alguma coisa que não conhecemos, vamos pesquisar, vamos estudar, 
perguntamos, é fundamental, depois quando vem essa situação de novo já sabe-
mos, falamos com os colegas, lá está, a partilha, a pesquisa, tudo é importante” 
(ep3).

• Orientações de estudantes em ensino clínico e estágio
“eu tento partilhar conhecimentos, depois se eles aprendem ou não, não sei, 

mas os conhecimentos que tenho normalmente reparto-os” (ep4).
“(…) gosto de orientar também evoluo com os alunos que oriento e acho que 

isso me desafia a continuar a orientar (…) se calhar posso não aprender nada 
sobre cuidados intensivos, mas se calhar aprendo outro tipo de coisas, outras 
questões, muitas vezes são de uma área mais específica que eu desconheço e é 
com eles que vou aprender, mas acho que é assim que nós evoluímos(ep5).

• Acesso à informação 
“(…) nós podemos transformar todos os nossos momentos em momentos 

formativos, digamos assim, porque temos um terminal de computador e nós 
podemos pura e simplesmente ter acesso ao conhecimento, logo no imediato. 
Ao lado do doente temos o computador, temos internet, (…) podemos sistema-
tizar os conhecimentos que emergem do nosso contexto de trabalho” (ep7).

• Passagem de turno unidisciplinar
“existe claramente um momento que é o momento da passagem de turno que 

será o momento por excelência de sistematização da informação, (…) por tanto 
esse será o mais tradicional momento do nosso contexto de trabalho” (ep7).

3.2 “Hospital universitário” como organização e a formação em contexto de 
trabalho no Brasil

O hu no Brasil tem uma total autonomia gestionária em relação aos sistemas 
de saúde. Este facto origina que o atendimento seja realizado a todos os níveis 
de atenção, com um alto risco de serem encaminhados os doentes para níveis 

de complexidade assistencial maiores e mais caros que os necessários. Por outro 
lado, estes hospitais têm centros de educação continuada e integram atividades 
docentes-assistenciais, sendo comum que os seus diretores sejam docentes des-
tacados para este fim. As expressões “hospital universitário” e “hospital escola” 
surgem com uma frequência significativa nos discursos dos entrevistados:

“o vínculo que a gente tem com a escola, desde a fundação do hospi-
tal, desde a planta do hospital ele é muito forte, quem desenhou, quem 
implementou todo o processo de enfermagem foram as professoras da 
escola que sempre estiveram vinculadas aqui” (eb8).

“(…) o que me fez pensar (…) prestar o concurso aqui é o facto de ser 
um hospital escola, ligado à usp, 30% do quadro de enfermeiros é mestre 
ou doutor, então existe um enfoque grande em incentivar o estudo, in-
centivar a formação, a carreira profissional (eb2).

No que diz respeito à formação que acontece no hospital e no contexto de 
trabalho, concretamente na unidade de terapia intensiva (uti), parecem existir 
dinâmicas de educação e formação permanente como recompensa:

“aqui é um hospital que tem um centro de pesquisa … é um hospital 
que tem bastante iniciativa, (…) e foi esse um dos fatores que me fez esco-
lher este hospital, ou seja, essa ligação direta com o ensino” (eb7).

“(…) a tui por exemplo este ano passou a desenvolver a extensa dis-
ciplina de terapia intensiva em que os profissionais desta unidade mi-
nistravam as aulas … também saem muitos enfermeiros daqui para dar 
alguma aula, fazer alguma colaboração ou na graduação ou em cursos 
diferentes, né, promovidos pela escola e os enfermeiros (…) se a gente 
tem uma deficiência no conhecimento, por exemplo se precisa melhorar, 
reciclar conhecimento de feridas, os enfermeiros aqui se organizam e a 
gente mesmo aqui faz essa reciclagem” (eb7).

3.2.1 processos de formação
Os processos de formação podem sempre assumir diferentes perspetivas 

no modo de diagnosticar, conceber, organizar e executar. Em função de fatores 
como, o hu como organização, os objetivos e as preferências dos seus atores, as 
tecnologias, o modelo de formação e os processos de formação propriamente 
ditos, acontecem através do formal, não formal e informal. Os vários modos 
foram explicitados pelos enfermeiros: i) período de integração na profissão; ii) 
grupos de trabalho e de estudo; iii) orientações de estudantes em ensino clínico 
e estágio; iv) instabilidade hemodinâmica dos doentes; v) dinâmicas formativas 
organizadas no contexto de trabalho; vi) as passagens de turno unidisciplinar.
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• Período de integração na profissão
“(…) a pessoa entra aqui no hospital, ela fica 3 meses em treinamento, depois 

ela vai rodando de horários, mas sempre acompanhada por um enfermeiro, ela 
nunca fica sozinha até 6 meses, depois disso se ela passar na experiência, se ela 
tiver iniciativa, souber trabalhar em equipa ela fica” (eb4). 

• Grupos de trabalho e de estudo
“(…) aqui dentro a gente faz também estudos de caso. A cada dois meses 

cada grupo de plantão fica responsável por um tema e depois apresenta para a 
unidade e assim a gente tenta falar dos assuntos da nossa prática e buscar litera-
tura acerca daquele assunto” (eb3).

• Orientações de estudantes em ensino clínico e estágio
“(…) eu acho que existe um ciclo, mas o auge, o máximo dessa formação é 

quando a gente recebe os alunos, mas como a gente tem aqui alunos 24h durante 
o ano todo, o contexto é sempre formativo (…)” (eb8). 

• Instabilidade hemodinâmica dos doentes 
“há momentos assim em que o paciente está instável, em que eu tenho que 

aplicar os conhecimentos que eu tenho e que eu aprendi, por exemplo, numa 
parada cardio respiratória” (eb4).

• Dinâmicas formativas organizadas no contexto de trabalho
“(…) a gente faz também o que a gente chama de ‘rodas da uti’, em que os 

enfermeiros a cada 2 meses pegam um estudo de caso, um caso com interesse 
para a uti e desenvolvem quais são os cuidados, quais são as evidências desses 
cuidados e é apresentado ao grupo” (eb7).

• Passagens de turno multidisciplinares
“aqui a gente tem esse tempo de passar a visita junto com os médicos de leito 

em leito, então isso facilita bastante o trabalho da gente porque ao mesmo tem-
po que eu estou vendo o paciente eu já estou vendo a conduta do médico é tudo 
discutido de profissional para profissional” (eb5).

A formação e a educação que acontecem nas unidades de cuidados intensivos, 
seguem, portanto, vias distintas, com ações mais ou menos organizadas, ou até 
com ações espontâneas, mas em interdependências originárias de aprendizagens 
para os enfermeiros que lá trabalham. O imprevisto e a incerteza de algumas 
situações que se vivem no contexto de trabalho hospitalar contrariam, de certa 
forma, as representações do senso comum que supõem que tudo obedece a re-
gras rígidas. A necessidade inevitável de interação entre pares é vista como muito 
formativa para os enfermeiros e neste cenário podem existir jogos de poder, con-
flitos e consensos, constituindo-se estes muitas vezes os indutores da procura da 
formação. Este compromisso no processo de cuidar, interfere e caracteriza per-
cursos de formação singulares, levando os profissionais a serem mais autónomos. 

Os dados revelam que parecem existir dimensões muito próximas do mode-
lo político, na medida que a participação dos atores na formação pode ser inten-
sa, mas simultaneamente inconstante (Ellström, 1983), consoante as iniciativas 
e as margens de liberdade dos atores (cf. Ferry, 1991, Lesne, 1984, Barbier & 
Lesne, 1986). E neste sentido, os processos de formação podem ser vistos como 
constituintes de um sistema interativo que congrega indivíduos e subgrupos 
que perseguem interesses, exigências e ideologias diferentes. Através da nos-
sa observação no terreno também foi possível identificar outros processos de 
formação que alguns autores os designam de “acidentais, singulares, selvagens” 
(Pineau, 1989). Neste caso os objetivos são ignorados, embora os momentos 
formativos originem aprendizagens nos profissionais, geradoras de mudanças 
de comportamento. Para enfermeiros da uci portuguesa os processos forma-
tivos de cariz mais informal parecem estar pouco conscientizados, no entanto 
foram reveladas as seguintes dimensões: i) a interação interprofissional; ii) a 
autoformação; iii) as orientações de estudantes em ensino clínico e estágio; iv) 
o acesso à informação; a passagem de turno. Já para os enfermeiros brasileiros, 
os processos formativos dentro desta dimensão parecem tidos em conta, expli-
citamente reconhecidos, geradores de aprendizagens significativas, tais como: i) 
o período de integração na profissão; ii) os grupos de trabalho e de estudo; iii) 
as orientações de estudantes em ensino clínico e estágio; iv) a instabilidade he-
modinâmica dos doentes; v) as dinâmicas formativas organizadas no contexto 
de trabalho; vi) as passagens de turno multidisciplinares.

Um aspeto interessante realçado por alguns autores (Nilsen, Neher, Ells-
tröm & Gardner, 2017), é que, se por um lado, a aprendizagem de cariz mais 
adaptativa origina uma mudança gradual, mas eficiente ao nível dos compor-
tamentos dos profissionais, por outro, a aprendizagem de cariz mais desen-
volmentista leva a que os profissionais tomem decisões deliberadamente mais 
conscientes. Significa que a implementação de hábitos de conduta de uma prá-
tica clínica baseada na evidência parece ser o caminho para a integração da 
investigação no contexto clínico e, consequentemente, a atualização das inter-
venções de enfermagem (Nilsen, et al., 2017). Neste sentido, a aprendizagem 
para o desenvolvimento, promove certamente ruturas aos hábitos existentes 
de modo assegurar práticas atualizadas e respostas mais adequadas, contando 
com o apoio organizacional na valorização de dinâmicas formativas quer for-
mais, não formais e informais. 

Finalmente, e retomando a ideais de Per-Erik Ellström (1983), as diferentes 
dimensões dos modelos organizacionais (racional-burocrático, de sistema so-
cial, político e anárquico) ao serem salientadas de forma distinta pelos atores 
que privilegiamos, não deixam de, (mesmo sendo fragmentárias) valer pelas ex-
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plicações que sugerem, permitindo-nos compreender melhor o hospital como 
organização e a educação e a formação que acontece neste contexto.

4. Conclusões
A unidade de cuidados intensivos, como outras unidades com esta tipologia, 

caracteriza-se pelo seu ambiente complexo e exigente para os profissionais que 
têm por principal atividade a supervisão/monitorização contínua de cuidados 
especializados. No entanto, este tipo de unidade pode ser distinta de muitas 
outras, desde logo pela estrutura tecnológica, pelo ambiente e dinâmicas de tra-
balho, e pelos processos formativos que acontecem nesse local. Este destaque 
aponta para a diversidade das condições laborais e motivações dos enfermeiros 
para a educação e formação em contexto de trabalho, podendo originar apren-
dizagens relativamente conscientetizadas por estes atores.

Os dados permitem-nos reconhecer similaridades entre aspetos da realidade 
dos dois países, mas também diferenças, por algumas especificidades culturais e 
estruturais, relativas ao desenvolvimento das unidades de cuidados intensivos, 
em hospitais universitários. O hospital universitário de Portugal possui uma 
estrutura recente, com tecnologia de ponta, no entanto o seu ambiente é noto-
riamente mais tenso, os enfermeiros trabalham mais horas semanalmente, as 
passagens de turno são unidisciplinares e sistematizadas de forma a cumprirem 
um tempo instituído, refletindo-se na disponibilidade dos profissionais para a 
educação e formação. Pelo contrário, o hospital universitário do Brasil parece 
enfatizar os processos formativos informais e promover hábitos de conduta de 
uma prática clínica baseada na evidência, conscientizada no grupo de profis-
sionais. Neste hospital institui-se práticas de gestão que promovem as relações 
interpessoais e consequentemente a disposição para aprender, levando os en-
fermeiros a adotar dinâmicas de educação e formação permanentes, por serem 
tidas em consideração pela própria organização.

A investigação torna evidente como é que os modelos de gestão estabelecem 
uma analogia considerável nos modos de concretizar a educação e a formação 
nas unidades de cuidados intensivos estudadas. 
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