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Uma reflexão sobre a formação 
na área de Enfermagem no Brasil:
A importância da especialização no desenvolvimento 
profissional de técnicos e auxiliares

A educação continuada dos profissionais da área da saúde vem adquirindo 
cada vez mais relevância no Brasil. No entanto, quando se fala em in-
vestimento na formação de enfermeiros, ainda há muito que melhorar: o 

Brasil aparece na segunda pior posição entre os países industrializados, segundo 
estudo elaborado pela Organização e Cooperação para o Desenvol¬vimento Eco-
nômico (OECD na sigla em inglês). Ainda, a oferta de enfermeiros em relação 
à de médicos posiciona o país em último lugar na pesquisa, que leva em conta 
todas as categorias da Enfermagem, entre elas técnicos e auxiliares.
Sabe-se que esse fator se deve em grande parte a uma questão cultural. Há uma 
desigualdade histórica na relação entre médicos e profissionais de Enfermagem, 
o que gera impactos negativos para o desenvolvimento da área da saúde de um 
modo geral. Paulatinamente, esse cenário começa a mudar, pois o profissional de 
Enfermagem é aquele que está apto a acompanhar e orientar o paciente quanto a 
procedimentos necessários para sua recuperação, prescrevendo cuidados indivi-
dualizados, fator que tem sido mais amplamente considerado.
Diante da valorização crescente dessa função, que compõem um corpo nume-
roso e extremamente atuante nos hospitais, há uma gama de oportunidades 
de trabalho para o profissional de Enfermagem em diversas áreas de atuação, 
principalmente num país com cada vez mais idosos. Hoje, um hospital que se 
preze precisa contar com uma equipe de Enfermagem robusta e bem prepara-
da, que desempenhe diversas funções vitais para o bom funcionamento dos 
procedimentos clínicos e cirúrgicos.
O técnico ou auxiliar de Enfermagem pode optar por uma especialização na área 
e tem grandes chances de ser promovido devido à melhora na qualificação. Isso 
porque irá adquirir um conhecimento mais aprofundado de uma área da Enfer-
magem já com experiência nas práticas do dia-a-dia e é nesse contexto que o 
profissional vai assumindo cada vez mais papéis de responsabilidade. Os cursos 
de especialização são uma ferramenta importante na preparação deles de modo 
que sejam capazes de considerar a totalidade das necessidades do ser humano e, 
ao mesmo tempo, atuar em cuidados especializados.
O conhecimento específico vem se tornando extremamente necessário para o 
bom desempenho de técnicos e auxiliares. Pode-se dizer que o nível de aten-
dimento médico nos hospitais hoje é percebido quase que exclusivamente 
pelo trabalho desempenhado por profissionais do setor de Enfermagem, por 
se voltar ao cuidado direto do paciente com foco na qualidade de vida para a 
recuperação e prevenção.
A educação especializada de qualidade vem para somar a esse trabalho tão rele-
vante para a sociedade e colabora com melhorias na formação do profissional de 
Enfermagem no Brasil.
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