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RESUMO 

 

 

Trata-se de dissertação de mestrado que possui como objeto de estudo o fortalecimento de 

competências gerenciais dos enfermeiros de Unidades Básicas de Saúde por meio da 

educação permanente e objetivo geral: analisar as competências do enfermeiro para a prática 

gerencial em unidades básicas de saúde. Método: estudo com abordagem qualitativa do tipo 

descritiva exploratória que teve como cenário as unidades Básicas de Saúde de um município 

da Baía de Ilha Grande do Rio de Janeiro. Foram convidados para sujeitos da pesquisa todos 

os enfermeiros gerentes que ocupam o cargo há mais de um ano e que tenham sido 

submetidos a processo de seleção pública e excluídos aqueles que, no período da pesquisa, 

encontravam-se de férias ou afastados do trabalho. Para a coleta de dados foi utilizado grupo 

focal. Os resultados foram ponderados com base na análise de conteúdo de Bardin. De acordo 

com os resultados e discussão, três categorias emergiram do estudo: Competências gerenciais 

por enfermeiros de Unidades Básicas de Saúde, Dificuldades do processo gerencial pelo 

enfermeiro na Unidade Básica de Saúde e Fatores facilitadores do processo gerencial pelo 

enfermeiro na Unidade Básica de Saúde. Ressaltaram-se entre as competências gerenciar 

conflitos, gerir insumos e materiais, o conhecimento técnico-cientifico e a liderança. Dentre as 

dificuldades observaram-se a falsa autonomia, os fluxos indefinidos, recursos humanos 

escassos e a falta de gestão participativa. Quanto às facilidades, foram apontadas a graduação 

em enfermagem e a equipe coesa. O produto desta dissertação é uma atividade de educação 

permanente destinada a gerentes de unidades básicas de saúde, a qual se construiu a partir dos 

apontamentos dos sujeitos de competências que precisavam ser fortalecidas. Conclui-se que o 

trajeto percorrido no estudo possibilitou alcançar os objetivos propostos e constatar que as 

competências descritas pelos pesquisados alinham-se às descritas em outros estudos. 

Permitiu-se ainda averiguar que a inexistência de educação permanente em saúde constitui 

uma lacuna que pode comprometer o processo de trabalho dos gerentes de UBS, sendo ela 

uma ferramenta capaz de gerar modificação das condições de trabalho. Os achados deste 

estudo refletem a realidade vivenciada pelos gerentes enfermeiros, mas podem ser 

generalizados a outros profissionais que atuam na gestão de grupos e equipes. Sugere-se que 

novas pesquisas sejam realizadas sobre a temática e que se deve aprimorar o desenvolvimento 

das competências gerenciais, principalmente as relacionadas à atenção primária.  

   

Descritores: Atenção primária à saúde; Educação continuada; Competências 

profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

It is a master's thesis that has as object of study the Strengthening of managerial competencies 

of nurses from Basic Units of Health through the continuing education and a general 

objective: Analyze  Nurse’s skills to the managerial practice in basic health units. Method: the 

study used the Qualitative approach of the descriptive exploratory type that had as a scenario 

the Basic Units of Health of a municipality from the  Ilha Grande Bay in Rio de January.  All 

the nurse managers Who have held the position for over a year and have undergone a process 

of Public selection were invited to be the subjects of research. Nurses who were on vacation 

or on a leave during the time of the study were excluded form the research. Focal group was 

used for data collection. The Results were studied through the Bardin content analysis. 

Results and discussion: 03 categories emerged from the study: Managerial competencies by 

Nurses of Basic Health Units, Difficulties of the managerial process by the Nurse in the Basic 

Health Unit and Factors that facilitate the managerial process By the nurse in the Basic Health 

Unit. Some competencies were highlighted: Managing conflicts, managing inputs and 

materials, technical-scientific knowledge and leadership. Among the difficulties, false 

autonomy, undefined flows, Scarce human resources and the lack of participatory 

management. As strong points we had graduated nurses and a cohesive team. The product of 

this dissertation is a continuing education activity that aimed at developing competence skills 

that needed to be strengthened of managers from basic units of Health. Conclusion: The 

trajectory covered in the study Achieved the proposed objectives and found that the 

competencies described by the Studies are in line with those described in other studies. It was 

still possible to find out that the lack of permanent health education may affect the work 

process of the managers of basic health unities, since this is a tool capable of generating 

changes in working conditions. The findings of this study reflect the reality experienced by 

nurses managers, but can be extended to other professionals who work in the management of 

groups and teams. It has been suggested that new researches should be carried out on the 

subject of developing of management skills, especially those related to primary health care. 
 

Descriptors:  Primary health care; Continuing education; Professional skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTANDO A MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

A motivação deste estudo nasceu dos enfrentamentos vivenciados no exercício 

profissional da pesquisadora como enfermeira gerente da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

onde a mesma desdobra-se na responsabilidade de conciliar a complexidade inestimável de 

gerenciar o território e as vultosas atividades de enfermagem. 

Sabe-se que na atenção básica o papel do gestor extrapola os limites da unidade. O 

gerente deve ser o articulador que prepara, orienta, estimula e negocia.  Assim, o profissional 

atuante na gerência de serviços de saúde precisa ter competência para minimizar conflitos, 

superar as limitações que o serviço apresenta, prestar assistência baseada nos princípios do 

Sistema Único de Saúde e, ainda, lidar com o déficit de pessoal, de materiais e de recursos, 

bem como com a demanda cada vez maior de usuários.   

No entanto, nota-se que são quase inexistentes práticas educativas vinculadas ao 

trabalho, possibilitando intensificar, sustentar ou consolidar competências gerenciais. Tais 

práticas podem contribuir com uma gerência criativa, capaz de se conformar como 

instrumento de efetivação de políticas, constituindo-se, dessa forma, como elemento 

estratégico no processo de transformação dos serviços. 

Neste contexto se faz pertinente a discussão das práticas de Educação Permanente para 

a construção de valores, métodos e ações democratizantes de gestão do trabalho no SUS, 

visando seu enriquecimento e o fortalecimento das competências gerenciais. 

O Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação Docente Interdisciplinar para 

o SUS possibilitou a elaboração do presente estudo, que tem como proposta contribuir com os 

gestores locais de saúde, no que diz respeito à educação permanente para uma prática 

gerencial qualificada sustentada por conhecimentos, atitudes e habilidades. 

 

1.2 CONTEXTAULIZANDO O PROBLEMA E JUSTIFICANDO O ESTUDO  

 

O processo gerencial de natureza técnico-assistencial de uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) é uma das atividades fundamentais e indispensáveis para a garantia da
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 operacionalização do serviço e da materialização dos princípios do sistema único de saúde 

(RAMOS E GRICOLETO, 2014).  

Na atenção básica à saúde (ABS), o modelo assistencial e gerencial demanda a 

interação e a participação de diversos atores sociais, tais como os profissionais da unidade, a 

comunidade e as lideranças para que o projeto se firme no atendimento das necessidades de 

saúde da população da área de abrangência e nas ações intersetoriais. Assim, o papel do gestor 

é a do articulador que prepara, orienta, estimula e negocia, demonstrando, na prática, a 

importância da liderança de equipes. Nessa perspectiva, a visão do gestor deve ser mais 

abrangente, suas atribuições extrapolam os limites da unidade (ANDRÉ E CIAMPONE, 

2007).  

O gestor local, portanto, enfrenta o desafio de responder aos anseios da comunidade. 

Logo, faz-se indispensável dispor de uma série de competências gerenciais, a fim de otimizar 

e maximizar os recursos existentes, realizando parcerias, negociando propostas e trabalhando 

com a equipe e a comunidade (PEDUZZI et al., 2011; SANTANA, 2015).  

Fernandes e colaboradores (2009, p. 1541) descreve que as competências gerenciais 

constituem um dos principais pilares de uma organização. Define-se competência como o 

conjunto de características percebidas nas pessoas que envolvem conhecimentos, habilidades 

e atitudes que levam a um desempenho superior. Os componentes necessários às 

competências envolvem o conhecimento, o “saber” adquirido, as atitudes, que são ligadas à 

personalidade e às habilidades, o “saber fazer”, isto é, o saber fazer colocado em prática, 

portanto a competência de mobilizar recursos.  

Para pensar e fazer o gerenciamento do trabalho em saúde deve-se visualizar o ser 

humano, meio ambiente e a integração dos diversos saberes. A ordem deste tempo atual é de 

repensar novas alternativas, não radicais e sim integrativas, que possam agregar eficiência e, 

consequentemente, saúde aos seus profissionais e aos pacientes (FERNANDES et al., 2010). 

Considerando o panorama atual do trabalho em saúde, reconhece-se que o 

desenvolvimento da competência do profissional de saúde para ação gerencial é uma tarefa 

complexa, principalmente pela tendência da formação, que, na maioria das escolas, ainda tem 

o foco voltado para a excelência do desenvolvimento técnico (ROSSO, 2003).  

Aposta-se na necessidade de discussão e análise da gerência dos serviços locais de 

saúde, pois essas são as unidades produtoras, a porta de entrada no Sistema Local de Saúde, 

onde os problemas de saúde podem ser identificados, priorizados e atendidos pela equipe de 

saúde. Nesse sentido, a gerência pode definir mudanças no modo de organizar o processo 

gerencial (BERTUSSI E ALMEIDA, 2003). 
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 Em tal contexto, espera-se que os profissionais de saúde sejam capazes de 

desempenhar um papel de gerentes nos serviços de saúde, dentro de uma perspectiva 

participativa, de acordo com o qual o objetivo é alcançado pelo esforço coletivo e não pela 

união de esforços individuais (TREVIZAN et al, 2009; MACHADO, 2000). 

Dentre os profissionais que atuam na área da saúde, os enfermeiros, em sua prática 

cotidiana, demonstram maior interesse, vocação e preparo para assumir as funções de 

gestores. Pode-se afirmar que há investimentos claros nesse sentido, orientados pelas políticas 

públicas nas áreas da saúde e da educação, uma vez que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a Graduação em Enfermagem incluem os conteúdos de administração/gestão 

entre aqueles considerados imprescindíveis ao desenvolvimento das habilidades e 

competências profissionais, sendo a única dentre as congêneres de graduação da área da saúde 

em que esses conteúdos estão presentes (COATTO e TRALDI, 2011).  

No entanto, mesmo esses enfermeiros apresentam muitas dificuldades no exercício da 

gerência na atenção básica, uma vez que há um predomínio do ensino dos conteúdos muito 

focados em modelos de atenção individual e curativista, com foco na atenção hospitalar (ibid). 

Além disso, há também contradições no exercício da gerência, uma vez que alguns 

compreendem as atividades gerenciais como desvio do cuidado ao usuário, considerando a 

assistência e gerenciamento, funções dicotômicas, demonstrando, assim, o despreparo em 

realizar esta tarefa (BRONDANI JUNIOR et al., 2011).  

Similarmente, Hausmann e Peduzzi (2009, p.25) descrevem que: 

 
 “o processo de trabalho do enfermeiro compõe-se de duas dimensões 

complementares: assistencial e gerencial. Na primeira, o enfermeiro toma como 

objeto de intervenção as necessidades de cuidado de enfermagem e tem por 

finalidade o cuidado integral, no segundo, o enfermeiro toma como objeto a 

organização do trabalho e os recursos humanos em enfermagem, com a finalidade 

de criar e implementar condições adequadas de cuidado dos pacientes e de 

desempenho para os trabalhadores. Contudo existem enfermeiros que desenvolvem 

a assistência com bom desempenho, mas que apresentam fragilidades na 

administração de enfermagem ou o inverso. Este fato tem demonstrado a existência 

de dificuldades na articulação das dimensões gerenciais e assistenciais do 

enfermeiro. Tais dificuldades são originadas ainda no processo de formação do 

profissional”. 

 

Implica-se assim a importância de se repensar a capacitação dos atuais gerentes, 

respaldando-os com conhecimentos necessários para responder às exigências da política de 

saúde vigente. E ainda pensar a formação dos futuros gerentes para se ampliar as 

possibilidades da associação de conhecimentos teóricos e a experiência profissional com 

metodologias de trabalho inovadoras e criativas na liderança da equipe interdisciplinar, com a 

finalidade de resolver as demandas de saúde da população. 
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Contudo, Ceccim (2005) descreve que o desafio de capacitar profissionais às 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) implica, dentre outras mudanças, profundas 

alterações na forma de organização da formação e capacitação desses profissionais. A busca 

de alternativas que propiciem o desenvolvimento da capacidade de intervenção crítica e 

criativa passa pela vinculação entre educação e trabalho, formação e desenvolvimento 

institucional, aprendizagem e resolutividade da rede de atenção à saúde.  

A educação permanente é a proposta mais apropriada para trabalhar a construção 

desse modo de operar o Sistema, por permitir articular gestão, atenção e formação para o 

enfrentamento dos problemas de cada equipe de saúde, em seu território geopolítico de 

atuação. Ela assume como objetivo a melhoria da qualidade do serviço de saúde, 

constituindo-se em um instrumento pedagógico da transformação do trabalho (CECCIM, 

2005).  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) apresenta-se como uma ação estratégica 

capaz de contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas 

e de saúde e para a organização dos serviços. Por meio de tal ação, empreende-se um 

trabalho articulado entre o sistema de saúde, em suas várias esferas de gestão, e as 

instituições formadoras.  

Portanto, para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, é fundamental 

que haja a capacidade de dialogar com as práticas e concepções vigentes, além da 

competência para problematizá-las – não em abstrato, mas no concreto do trabalho de cada 

equipe – e de construir novos pactos de convivência e práticas, que aproximem os serviços 

de saúde dos conceitos da atenção integral, humanizada e de qualidade, da equidade e dos 

demais marcos dos processos de reforma do sistema brasileiro de saúde. 

 

1.3.  OBJETO DE ESTUDO  

 

 O fortalecimento de competências gerenciais dos enfermeiros de Unidades Básicas 

de Saúde através da educação permanente.  

 

1.4.  QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Quais as competências necessárias para a prática gerencial do enfermeiro em Unidades 

Básicas de Saúde? 
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Quais as deficiências/dificuldades e facilidades do processo gerencial do enfermeiro 

em Unidades Básicas de saúde? 

 

1.5.  OBJETIVOS 

 

1.5.1.  OBJETIVO GERAL 

Analisar e discutir as competências do enfermeiro para a prática gerencial em unidades 

básicas de saúde;  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1-Identificar as competências gerenciais dos enfermeiros que atuam em unidades 

Básicas de saúde da baia de Ilha grande 

2- Diagnosticar as deficiências/dificuldades e facilidades do enfermeiro no processo 

gerencial de unidades básicas de saúde; 

3-Delinear competências gerenciais que o enfermeiro necessita adquirir e desenvolver 

para a prática gerencial de unidade básica de saúde;  

4- Propor uma tecnologia educacional facilitadora para a educação permanente de 

gerentes de UBS. 
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2.  REFERENCIAL 

 

 

2.1 RERENCIAL TEMÁTICO 

 

Com o intuito de aproximação ao tema da pesquisa, faz-se neste capítulo uma breve 

revisão bibliográfica acerca de temas pertinentes ao estudo.  Foi realizada também uma 

revisão integrativa para a composição do estado da arte deste projeto de pesquisa. Para a 

seleção dos artigos, utilizaram-se os descritores educação por competências or competências 

profissionais and atenção básica or atenção primária à saúde and gerência de serviços de 

saúde or administração de serviços de saúde. Consideraram-se os seguintes critérios de 

inclusão: trabalhos completos, publicados no período 2011-2016, nos idiomas português, 

espanhol e inglês. Definiu-se como critérios de exclusão: pesquisas e relatos de experiências 

formatados como trabalhos de conclusão de curso de graduação, monografias de 

especialização, relatórios de pesquisa e artigos de revisão. A busca de trabalhos para a 

pesquisa primária ocorreu de 01 a 05 de junho de 2016 na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS/BIREME), nas seguintes bases LILACS, MEDLINE, BDENF. Foram encontrados 23 

artigos após filtragem e procedeu-se, assim, a leitura integral seletiva, entre estes, 05 

relacionavam-se diretamente às perguntas da pesquisa que foram utilizados para compor a 

revisão. 

Apresenta-se a seguir um quadro da revisão integrativa (quadro 1) com os artigos, 

ano de publicação, autores, objetivos, método e principais conclusões. 
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QUADRO 1- Revisão integrativa 

Ano de 

publicação 

Autor Titulo da obra Objetivos da pesquisa Métodos e técnicas 

utilizados 

Conclusão 

2011 COATTO, A; 

TRALDI, M. C. 

Competências gerenciais do 

enfermeiro na atenção 

primária. 

Identificar, entre os enfermeiros que atuam 

nos serviços de atenção primária do 

Município de Jundiaí-SP, aspectos de seu 
cotidiano profissional que podem ser 

relacionados às competências de um 

gestor. 

Tipo de estudo: exploratório. 

Coleta de dados:  questionário 

autoaplicado 
com questões 

semiestruturadas. Análise: 

Categorização 

O estudo sugere que os enfermeiros  possuem as competências necessárias para o 

exercício da gestão e conseguem desenvolver estratégias para mobilizar os recursos 

necessários para tomar decisões no cotidiano do trabalho. Demonstram saber definir as 
prioridades em meio às demandas excessivas de tarefas, manterem-se atualizados através 

da educação continuada e motivados para o exercício da função assistencial e de gestão 

em função do comprometimento pela profissão. 

2011 JONAS LT, 

RODRIGUES HC, 

RESCK ZMR 

A função gerencial do 

enfermeiro na Estratégia 

Saúde da Família: limites e 
possibilidades. 

Compreender e analisar os limitese as 

possibilidades do processo de trabalho 

gerencial doenfermeiro na equipe do 
Programa Saúde da Família 

Pesquisa qualitativa, 

fundamentada na dialética 

materialista.  

Por desenvolver a função de gerente doserviço de saúde, há uma sobrecarga de 

atividades de cunho burocrático, ocasionando um distanciamento da assistênciadireta aos 

usuários, que lhe é própria. Assim, o desenvolvimentoe aprimoramento de competências 
gerenciais, bemcomo de estratégias que possibilitem o envolvimento detodos os 

membros da equipe, favorecem a efetividade naprodução do cuidado, sendo evidenciada 
pela integralidadedas ações de atenção à saúde da população. 

2012 UCHIMURA, K 
Y; BOSI, M L M 

Habilidades e competências 
entre trabalhadores da 

Estratégia Saúde da Família 

Investigar o trabalho interdisciplinar 
desenvolvido no âmbito da Estratégia 

Saúde da Família  e compreender as 

percepções dos trabalhadores de saúde 
sobre as posições ocupadas pelas diferentes 

categorias profissionais no interior dessa 

proposta de atenção primária em saúde. 

Estudo com abordagem 
qualitativa, utilizando como 

técnica, entrevistas em 

profundidade. 

Os resultados permitiram identificar a existência de diferentes graus de familiaridade 
entre os trabalhadores, acerca de competências e habilidades profissionais. Os domínios 

cognitivo, procedimental e atitudinal se destacam com maior ou menor expressividade, 

denotando o lugar ocupado por cada uma das categorias e as relações verticalmente 
estabelecidas em função do controle sobre o saber e o fazer profissionais. 

2013 ANDRE, A. 

M.; CIAMPONE, 

M. H. 
T.; SANTELLE, 

O. 

Tendências de gerenciamento 

de unidades de saúde e de 

pessoas 

Identificar que fatores produzem novas 

tendências no gerenciamento das unidades 

básicas de saúde e mudanças nos modelos 
de gestão 

Estudo prospectivo com 

metodologia Delphi. 

A formação acadêmica deve ser revista não só quanto aos conteúdos, mas quanto ao 

desenvolvimento desses profissionais. O recrutamento, a seleção, o desenvolvimento e a 

avaliação devem ser norteados por essas competências alinhadas à missão, à visão, aos 
valores e aos modelos de gestão das organizações no contexto do Sistema Único de 

Saúde. 

2014 SALES N.C, 
SILVA MGC, 

PINTO FJM 

Competências essenciais 
desenvolvidas por 

coordenadores de centros de 

saúde da família  

Descrever o perfil dos coordenadores dos 
Centros de Saúde da Família (CSF) de 

Fortaleza-CE e a frequência do 

desenvolvimento das competências 
essenciais na gerência de seus serviços 

Estudo quantitativo, descritivo 
e analítico.  

O perfil de coordenadores foi representado por mulheres com experiência anterior em 
atividades administrativas, capacitadas por meio de cursos de pós-graduação. 

Identificouse alta frequência no desenvolvimento da maioria das competências 

essenciais, porém, a avaliação dos chefes de DS esteve abaixo do esperado. 
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2.1.1 A ATENÇÃO BÁSICA E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

FUNDAMENTOS E DIRETRIZES 

 

A atenção básica (AB), também chamada de atenção primária (AP) é regida pela 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e surge como estratégia para reorientar a 

organização do sistema de saúde tendo como pressuposto responder as necessidades da 

população, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais para promover a 

saúde como direito social.  

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 

nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012).  

 Starfield(2002) alega que a atenção primária se diferencia dos outros níveis 

assistenciais por conseguir permear quatro atributos característicos: atenção ao primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação.  

O primeiro contato é caracterizado pela acessibilidade e uso do serviço para cada 

problema ou episódio de saúde. Pelo fácil acesso, as UBS deveriam ser o primeiro local onde 

as pessoas procurassem atendimento quando necessitam, ou seja, a população precisa 

perceber que o serviço está disponível para atendê-la(ibid). 

A longitudinalidade refere-se a estabelecer a existência de aporte regular de cuidados 

pela equipe de saúde e uso consistente ao longo do tempo. As relações entre equipe de saúde e 

os usuários na APS são contínuas e de longa duração, independentemente da presença ou não 

de problemas de saúde, oferecendo atendimento direto, específico ao longo do tempo, com 

acompanhamento em todo o ciclo de vida desde o nascimento até o processo de 

envelhecimento(ibid). 

 A integralidade proporciona a efetuação de um conjunto de ações, pela equipe de 

saúde, atendendo as necessidades mais comuns da população adscrita, além da 

responsabilidade pela oferta de serviços e ações de promoção, prevenção, assistência e 

reabilitação integradas aos diversos níveis da atenção. Dessa forma, é apresentada uma 

resposta a um conjunto de necessidades de saúde individual e coletiva, sem se ater a um 

recorte de problemas(ibid). 
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Cabe à coordenação da atenção indicar a capacidade de garantir a continuidade da 

atenção, pela equipe de saúde, com reconhecimento dos problemas que requerem seguimento 

em outros pontos da rede de atenção (BRASIL, 2012). 

Destes quatro atributos, a longitudinalidade tem relevância por compreender o vínculo 

do usuário com a unidade e/ou com o profissional. A população deve reconhecer a unidade 

como fonte regular e habitual de atenção à saúde, tanto para as antigas quanto para as novas 

necessidades. Já o profissional deve conhecer e se responsabilizar pelo atendimento destes 

indivíduos. A longitudinalidade está fortemente relacionada à boa comunicação que tende a 

favorecer o acompanhamento do paciente, a continuidade e efetividade do tratamento, 

contribuindo também para a implementação de ações de promoção e de prevenção de agravos 

de alta prevalência(STARFIELD, 2002). 

A APS assim, desenvolve-se por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas à populações de 

territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 

cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de 

saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, 

vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde 

ou sofrimento necessita ser acolhida (BRASIL, 2012). 

Deve, ainda, ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e 

centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orientar-se pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social(ibid).  

Para Gomes e Silva (2011), a AB é o primeiro contato dos indivíduos com o sistema 

nacional de saúde, e os serviços de saúde ofertados estão o mais próximo possível do local 

onde as pessoas vivem e trabalham, o que organiza um processo de atenção continuada à 

saúde da população.  

Entre as áreas definidas como estratégicas para a AB, destacam-se como centros de 

atuação em todo território nacional a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o 

controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição 

infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção 

da saúde. Outras áreas poderão ser definidas em caráter regional de acordo com as prioridades 

e pactuações definidas nas Comissões Intergestores Bipartites (CIB), sobretudo no que versa 

sobre as realidades locais (BRASIL, 2006). 
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O Ministério da Saúde (2012, p.20-23) descreve como fundamentos e diretrizes da 

atenção básica: 

 
I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a 

programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais 

com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 

coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o 

princípio da equidade; 

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de 

atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização 

pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de mecanismos que 

assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e 

funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que a unidade de saúde 

deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo 

universal e sem diferenciações excludentes. O serviço de saúde deve se organizar 

para assumir sua função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, 

capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população e/ou de 

minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar pela resposta, ainda 

que esta seja ofertada em outros pontos de atenção da rede. A proximidade e a 

capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade são 

fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e porta de entrada 

preferencial da rede de atenção;  

III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de 

vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo 

de ser referência para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na construção 

de relações de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, 

permitindo o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, 

construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico. A 

longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação clínica, com 

construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do 

tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde 

e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando necessário, 

evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do 

desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado; 

IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações 

programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das 

diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da 

autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, 

interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e 

coordenando- o no conjunto da rede de atenção. A presença de diferentes formações 

profissionais, assim como um alto grau de articulação entre os profissionais, é 

essencial, de forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha 

lugar um processo interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de 

competência profissionais específicos vão enriquecendo o campo comum de 

competências, ampliando, assim, a capacidade de cuidado de toda a equipe. Essa 

organização pressupõe o deslocamento do processo de trabalho centrado em 

procedimentos, profissionais para um processo centrado no usuário, onde o cuidado 

do usuário é o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-

científica; e 

V - Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do 

território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na 

organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no 

usuário e no exercício do controle social.  
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O processo de trabalho das equipes de atenção básica também é definido pela PNAB 

(BRASIL, 2012) sendo composto por: 

 

I - Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e 

das equipes;  

II - Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com 

as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e 

sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, 

vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e organização da agenda 

de trabalho compartilhado de todos os profissionais e recomenda-se evitar a divisão 

de agenda segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e 

patologias, dificultando o acesso dos usuários; 

III - Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco 

clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir 

o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 

IV - Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação 

de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a 

responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro 

atendimento às urgências; 

V - Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita; 

VI - Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais 

do território (salões comunitários, escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços 

que comportem a ação planejada;  

VII - Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na 

busca por qualidade de vida pelos usuários;  

VIII - Implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão, tais 

como a participação coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento à 

autonomia e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, 

o compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a 

constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais e 

organização do serviço em função delas, entre outras;  

IX - Participar do planejamento local de saúde, assim como do monitoramento e 

avaliação das ações na sua equipe, unidade e município, visando à readequação do 

processo de trabalho e do planejamento diante das necessidades, realidade, 

dificuldades e possibilidades analisadas;  

X - Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social 

voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral;  

XI - Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social; e  

XII - Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de 

saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de 

locomoção 

até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com menor frequência e 

menor  necessidade de recursos de saúde, e realizar o cuidado compartilhado com as 

equipes de atenção domiciliar nos demais casos. 

 

Há evidências sobre o papel central da atenção primária à saúde na organização de 

sistemas de saúde públicos e universais que provenham cuidado integral aos seus cidadãos, e 

a Estratégia Saúde da Família é apontada como eixo estruturante da APS no SUS. Segundo 

Ogata e colaboradores (2009) a ABS tem a Saúde da Família (SF) como estratégia para 

organização, bem como para a reorientação do modelo assistencial de saúde.  

O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu em 1994 como uma grandiosa proposta de 

incremento da descentralização do Sistema Único de Saúde e efetivação da Atenção Primária 
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à Saúde no Brasil. O PSF em sua criação teve como objetivo desenvolver ações de promoção 

e proteção à saúde do sujeito, de sua família e comunidade, mediante atendimento por equipes 

de saúde no nível de APS (BRASIL, 1997).  

Ele cresceu rapidamente, tanto em números de equipes implantadas em todo o país, 

quanto na redução de indicadores de morbidade e mortalidade, e consequente, melhoria de 

indicadores de qualidade de saúde, a exemplo da cobertura vacinal, de pré-natal dentre outros. 

Com esse avanço, o PSF deixa de ser um programa e passa a uma política governamental 

estratégica da APS, denominada de Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 1997). Atualmente 

a ESF corresponde a maior parte dos serviços da ABS em grande parte dos municípios 

brasileiros, ultrapassando o percentual de 50% de cobertura da população brasileira 

considerando estimativas da Pesquisa Nacional de Saúde em 2013(CARVALHO et al, 2014). 

A Estratégia Saúde da Família é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 

municipais, representados respectivamente pelo Conass e Conasems, como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 

processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 

fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde 

das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade 

(BRASIL, 2012). 

Em seu desenvolvimento, a Estratégia Saúde da Família aponta para a valorização das 

necessidades de saúde da população, a preocupação com a capacitação e formação 

profissional, a incorporação das diretrizes de responsabilização, territorialização, 

regionalização, a busca da assistência totalizadora do cuidado, a instituição da dimensão 

subjetiva das práticas em saúde, e a consideração da unidade familiar como campo de 

intervenção. Esses são elementos diferenciais que vêm rendendo bons resultados na 

viabilidade do processo de descentralização e melhoria do acesso da população às ações de 

saúde, operando mudanças na organização das práticas e serviços, com vistas à incorporação 

de diretrizes de reorientação do modelo assistencial, com ênfase na saúde da família 

(ARAÚJO, 2007). 

Germano (2007) afirma que a ESF busca mudar “paradigmas cristalizados 

historicamente, incorporando um novo olhar, um novo pensar e um novo fazer, no qual o foco 

passe a ser a saúde e não a doença; a família e não o indivíduo; a equipe e não o médico”, 

numa lógica de trabalho intersetorial e não isolado, unidisciplinar. 

De acordo com Rosa e Labate (2005) “a busca de novos modelos de assistência 

decorre de um momento histórico social, onde o modelo tecnicista/hospitalocêntrico não 
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atende mais à emergência das mudanças do mundo moderno e, consequentemente, às 

necessidades de saúde das pessoas”. Por isso, o “PSF torna-se estratégia significativa para a 

mudança do modelo assistencial visando à qualidade de vida da comunidade”. 

De fato, as mudanças operadas no sistema de saúde brasileiro, direcionadas para a 

reorientação dos serviços e práticas de saúde, a partir da criação e oficialização de propostas 

mais integrais, inclusivas e universalizantes, voltadas para a atenção e promoção à saúde da 

coletividade, fizeram com que a ESF galgasse novos degraus e se configurasse como uma 

modalidade inovadora e promissora de organização do modelo de atenção, alcançando, em 

poucos anos, maturidade como alternativa de estruturação da política pública de saúde e 

potencialidade para mudar o paradigma da assistência.  

A Portaria MS/GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011(BRASIL, 2012), exige a 

definição de um território, com população adscrita e unidade de saúde de referência. Define 

que uma equipe da estratégia seja responsável por, no máximo, quatro mil habitantes, sendo a 

média recomendada de três mil habitantes e a constituição de uma equipe multiprofissional 

(equipe de Saúde da Família) composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista 

em saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 

especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde, podendo acrescentar a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os 

profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 

Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

Sendo integrante desta equipe, o profissional enfermeiro possui atribuições específicas 

tratadas na Política Nacional de Atenção Básica, sendo elas (BRASIL, 2012):  

 

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade;  

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e 

conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 

profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, 

quando necessário, usuários a outros serviços;  

III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  

IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto 

com os outros membros da equipe;  

V - Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de 

enfermagem e outros membros da equipe; e  

VI - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS.  
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Logo, o Ministério da Saúde preconiza como funções específicas do enfermeiro na 

ESF a realização da assistência integral em todas as fases do desenvolvimento humano 

conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas; consulta de enfermagem; 

solicitação de exames complementares; prescrição de medicações; planejamento, 

gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS; participação do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF, entre outras 

funções. 

O trabalho do enfermeiro na ESF se constitui no monitoramento das condições de 

saúde, como núcleo da atenção de enfermagem, seja no atendimento individual ou no 

atendimento grupal; no levantamento e monitoramento de problemas de saúde (no enfoque de 

risco ou de vulnerabilidade) sendo que os mesmos deverão estar articulados à intervenção nos 

agravos de ordem patológica (pautados no saber da clínica) e no exercício de uma prática de 

enfermagem comunicativa, no sentido dialógico e emancipatório, buscando a ampliação da 

autonomia dos sujeitos (SOUZA et al., 2013). 

Na ESF, o enfermeiro se dedica à realização de atividades com a equipe e a população, 

organiza a rotina dos serviços, planeja ações de promoção da saúde de prevenção de agravos. 

Além disso, assume papel de extrema importância na tomada de decisões juntamente com a 

equipe multiprofissional, com o usuário e seus familiares quanto aos cuidados com sua saúde, 

o que promove a atenção integral à saúde da população atendida (ibid).  

O enfermeiro é visto na ESF, desse modo, como um importante membro da equipe 

básica multidisciplinar. Essa visão tem construído um campo de crescimento e 

reconhecimento social desse profissional, por ser ele um componente ativo no processo de 

consolidação da Estratégia como política integrativa e humanizadora da saúde (SILVA et al., 

2010). 

 

2.1.2 GERÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  

 

Parafraseando Dussault (1992), os serviços de saúde têm características que geram 

exigências particulares, em termos de organização e de gestão. Primeiro, eles atendem a 

necessidades complexas e variáveis que têm dimensões biopsicossociais, e cuja definição 

varia em função da classe social e das respectivas representações da saúde, da doença, da 

morte, da clientela (crianças, velhos, homens e mulheres) e do tipo de problema (agudo, 

crônico).  Há variações individuais e, até certo ponto, cada problema é único: casos simples 
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também comportam elementos de risco para o consumidor. Serviços ruins podem causar 

prejuízos graves. Por isso, os serviços de saúde têm de respeitar normas de qualidade, mas, ao 

mesmo tempo, não podem estar formalizados demais. Os prestadores precisam de autonomia 

para adaptar os serviços às necessidades específicas dos usuários. Assim, a organização e a 

gestão dos serviços de saúde devem considerar essas particularidades e não podem contentar-

se em tratar o setor saúde como qualquer outro. 

De tal modo, a gerência dos serviços de saúde requer conhecimentos e habilidades nas 

dimensões técnica, administrativa e psicossocial. Tal instância é determinante para atingir os 

objetivos organizacionais, com base em planejamento, coordenação, direção e controle. O gerente 

é considerado como uma pessoa de decisão que, para exercer sua função, necessita de 

informações, de autonomia e um referencial (JUNQUEIRA, 1997). 

O gerenciamento de serviços de saúde diz respeito a uma unidade social 

deliberadamente construída para atingir determinados objetivos. Resulta em uma combinação 

de pessoas, recursos, utilização de tecnologias leves, que conduzam aos objetivos 

traçados(ibid). 

Entre estudiosos da administração, há consenso no sentido de que conceitos como 

gestão estratégica se aplicam plenamente aos serviços de saúde e são fundamentais ao 

processo gerencial: definição da missão, análise dos recursos, necessidades e cenários, 

desenvolvimento e monitoramento dos planos de ação, elaboração de políticas para conferir 

viabilidade aos planos e processos de avaliação contínua, são alguns exemplos de 

instrumentos fundamentais (SIMÕES, 2003). 

Concordâncias também existem entre pesquisadores em relação às habilidades 

gerenciais que devem ser desenvolvidas pelos gerentes, sendo elas: capacidade de negociação 

com as instâncias externas da unidade, com a hierarquia superior e com a máquina 

administrativa; habilidade de diálogo com os funcionários e com a população; persistência 

para manter um projeto construído coletivamente, mantendo clareza dos objetivos; manter-se 

atualizado tecnicamente e na sua área de atuação; ter flexibilidade para relacionar-se com a 

população e colegas da equipe; ter controle emocional e da maneira de se portar e de 

conduzir; ter habilidade para lidar com dados e interpretá-los, além de paciência (ANDRE E 

CIAMPONE, 2007a) 

Assim, a capacidade de gerenciar uma equipe de saúde e atender as perspectivas dos 

usuários requer um profissional equilibrado, que consiga superar as limitações que o serviço 

apresenta e que, além de prestar assistência baseada nos princípios do SUS, consiga lidar com 

o déficit de pessoal, de materiais, de recursos, bem como com a demanda cada vez maior de 
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usuários. Além disso, o profissional atuante na gerência de serviços de saúde precisa ter 

competência para trabalhar os relacionamentos interpessoais no interior das organizações, 

minimizando os conflitos existentes. Competência gerencial, determinação no alcance de 

metas e objetivos, personalidade e habilidade com pessoas são características determinantes 

para a resolutividade das ações, motivação da equipe e satisfação do usuário (FERNANDES 

et al., 2009; FRANCO et al., 2011; SANTANA, 2005). 

Enquanto líder, o gerente, deve saber trabalhar com sua equipe de maneira a compor 

os conhecimentos e habilidades do grupo na busca de um ambiente onde ocorra a sinergia e o 

desenvolvimento contínuo das pessoas (SANTANA, 2005).   

De acordo com Peduzzi e colaboradores (2011), o trabalho em equipe como 

ferramenta do processo de trabalho em saúde requer, do gerente, a composição de um 

conjunto de instrumentos - construir e consolidar espaços de troca entre os profissionais, 

estimular os vínculos profissional-usuário e usuário-serviço, estimular a autonomia das 

equipes, em particular à construção de seus próprios projetos de trabalho, e promover o 

envolvimento e o compromisso de cada equipe e da rede de equipes com o projeto 

institucional. Esta prática remete à gestão comunicativa e cogestão. 

O gestor local, desse modo, enfrenta o desafio de responder aos anseios da 

comunidade, portanto faz-se indispensável dispor de um arcabouço de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, a fim de aperfeiçoar e maximizar os recursos existentes, realizando 

parcerias, negociando propostas e trabalhando com a equipe e a comunidade (PEDUZZI et al. 

2011; SANTANA, 2005).  

Andre e colaboradores (2007, p.18) afirma que o gestor imprime ao trabalho a sua 

marca, impulsionando ou não a equipe por meio de sua própria atuação, ou seja, torna-se 

modelo, referência em decorrência da postura que adota frente ao jogo de forças que 

influenciam o cotidiano do serviço. Nessa perspectiva, parte-se do suposto de que o gestor de 

uma UBS deve ter uma visão ampliada de saúde, ser capaz de uma priorização adequada dos 

problemas e necessidades da comunidade e de implementar o modelo de assistência integral e 

da gestão participativa, o que exige que este tenha competência para tal. 

Sustentando-se nessas considerações, o gerenciamento local de saúde deve ser 

desenvolvido por profissional competente, capaz de liderar e agregar valor aumentando o 

potencial de sua equipe e conjugar esforços para utilizar recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos de modo a aumentar a resolutividade do serviço na área de abrangência, 

em conformidade com o modelo assistencial pautado na epidemiologia social(ibid). 
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Em suma, o gerente precisa estar a par do diagnóstico situacional e epidemiológico da 

comunidade, visando à definição da necessidade da população em relação aos assuntos que 

requerem planejamento e execução das atividades educativas, assistenciais e gerenciais, e 

ainda deverá trazer ou desenvolver um perfil de liderança, conhecer bem os pressupostos da 

ESF e atenção básica e como alcançá-los junto aos seus funcionários e à população (RAMOS 

E GRICOLETTO, 2014).  

Ramos e Gricoletto (2014), afirmam que são condições imprescindíveis ao 

profissional gerente de Unidade básica de Saúde e Unidade de saúde da família: saber lidar 

com uma gama de acontecimentos inesperados com usuários na UBS ou no domicilio; 

relacionar-se com as equipes ampliadas interprofissionais; estar a par de procedimentos 

médicos assistenciais; intermediar possíveis conflitos em situações inter-relacionais.  

 

2.1.3 CONCEITUANDO E ENTENDENDO COMPETÊNCIA 

 

O termo competência (do latim competentia, “proporção,”justa relação”, significa 

aptidão, idoneidade, faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver um assunto)  surgiu 

pela primeira vez na língua francesa, no século XV, designando a legitimidade e a autoridade 

das instituições  para tratar de determinados problemas. No século XVIII o seu significado 

ampliou-se para o nível individual, designando a capacidade devida ao saber e à experiência 

(RUTHES E CUNHA, 2008).  

A partir dos anos 70 do século XX, a palavra competência surge associada à 

qualificação profissional, vinculando-se ao posto de trabalho e associando-se ao coletivo, à 

organização. Nesta perspectiva empresarial, a competência é interpretada como uma forma de 

flexibilização laboral e de diminuição da precariedade do emprego associando-se ao 

cumprimento dos objetivos organizacionais (SANTA’ANNA, 2010; FLEURY; FLEURY 

2001). 

Desse ponto em diante, muitas são as definições de competências gerenciais, Fleury e 

Fleury (2004) referem que a competência tem significados distintos, estando estes ligados 

tanto às tarefas e aos seus resultados, como às características das pessoas. 

  Boterf(1999, p. 12) conceitua competência como: 

 
“o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas à montante pela 

aprendizagem, formação, e à jusante pelo sistema de avaliação. É o saber agir 

responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, 

integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 

profissional determinado.”  
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Ruthes e Cunha (2008) embasadas no conceito de Boterf refere competência como a 

interseção de três eixos formados pela pessoa: sua biografia, socialização, sua formação 

educacional e sua experiência profissional. 

Analogamente Ceitil (2006) defende que o termo competência tem sido perspectivado 

ora como atribuição, ora como qualificação, ora como traço/característica pessoal, ora como 

comportamento/ação, chamando a atenção ora para características extrapessoais (perspectiva 

das atribuições e das qualificações), ora intrapessoais (perspectiva dos traços/ características 

pessoais) e/ou comportamentais.  E Lowen e colaboradores (2015) definem como a 

capacidade comportamental de agir apropriadamente, utilizando o conhecimento previamente 

adquirido.  

Em educação, o conceito de competência tem surgido como alternativa à capacidade, 

habilidade, aptidão, potencialidade e conhecimento. É a competência que permite ao sujeito 

que aprende a enfrentar e regular adequadamente um conjunto de tarefas e de situações 

educativas. Nesse sentido, competência será um conceito teórico que se supõe como uma 

construção pessoal, singular, específica de cada um. Exprime-se pela adequação de um 

indivíduo a uma situação. Não são visualizadas, observam-se os seus efeitos (REY et al., 

2005). 

 A competência emerge quando, perante uma situação, o sujeito é capaz de mobilizar 

adequadamente diversos conhecimentos prévios, selecioná-los e integrá-los de forma ajustada 

à situação em questão. Dessa forma, a competência exige apropriação sólida e ampla de 

saberes, de modo a permitir ao sujeito que os solicite quando se encontra em face de 

diferentes situações e contextos. Competência recorre, assim, a noções, conhecimentos, 

informações, procedimentos, métodos e técnicas (ROLDÃO, 2003).  

Cruz (2001) define competência como um conceito que acolhe saberes, atitudes e 

valores, abarcando o domínio do self, o domínio cognitivo e o domínio comportamental. 

Portanto, a competência consolida-se numa ação ou no conjunto de ações organicamente 

articuladas.  

Em conformidade com essas visões, a competência é concebida por Cruz (2001) e 

Alves (2005) como a capacidade de articular, relacionar os diferentes saberes, conhecimentos, 

atitudes e valores. De acordo com os autores, é uma ação cognitiva, afetiva, social que se 

torna visível em práticas e ações que se exercem sobre o conhecimento, sobre o outro e sobre 

a realidade. Constitui-se por um conjunto de saberes, de saber-fazer e de atitudes que podem 

ser mobilizadas e traduzidas em performances. Cruz (2001 p. 31) ainda descreve que “a 
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competência é agir com eficiência, utilizando propriedade, conhecimentos e valores na ação 

que desenvolve e agindo com a mesma propriedade em situações diversas”.  

Sob mesmo ponto de vista Perrenoud (1999) profere que competência traduz-se na 

capacidade de agir eficazmente perante um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem se limitar a eles. É um saber em uso que exige integração e 

mobilização de conhecimentos, processos e predisposições que, ao incorporarem-se uns nos 

outros, vão permitir ao sujeito fazer, pensar, apreciar.   

Dias (2010) menciona três diferentes componentes das competências, sendo eles: 

saber-saber, saber-fazer, saber-ser. Prossegue defendendo que definir competência através de 

cada um desses componentes pode ser, no entanto, uma tentação perigosa, uma vez que os 

saberes fazem parte da competência, mas não podem se confundir com ela. As competências 

são descritas como ações, mas não é o fato de descrever as ações que explica ou que 

possibilita a ação ou o êxito. Afirma ainda que as competências estão diretamente 

relacionadas com o contexto e o saber ser não tem implícito esse contexto. 

Ademais, discorre que comparar competência a recursos, a uma adição de saberes, 

saber-fazer e saber-ser, apreendendo-a como um estado, é negligenciar a perspectiva de 

construção pessoal subjacente a este constructo - um indivíduo sábio não é necessariamente 

competente, nem a competência é um somatório, mas uma combinatória de elementos em que 

cada um se modifica em função das características daqueles aos quais se junta (DIAS, 2010). 

Perrenoud e colaboradores (2002) definem competência como a aptidão para enfrentar 

uma família de situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e 

criativa, múltiplos recursos cognitivos - saberes, capacidades, micro competências, 

informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio. 

Dessa forma, a competência apropria-se da ação, preexiste e exige recursos e meios 

para mobilizá-los. Se não há recursos a mobilizar não há competência, e se há recursos, mas 

não é possível mobilizá-los a tempo, é como se não existissem (PERRENOUD, 2005; 

PEREIRA, 2005). Para que exista essa mobilização, faz-se necessário que o sujeito transfira 

conhecimentos, portanto, a mobilização inclui a transferência e acontece em situações 

complexas onde o sujeito pode estabelecer o problema antes de resolvê-lo, determinar quais 

os conhecimentos essenciais a recorrer, como reorganizar os dados em função da situação 

(PEREIRA, 2005). 

Pode-se afirmar, assim, que a noção de competência remete a situações nas quais é 

preciso tomar decisões e resolver problemas, associando-se à compreensão e avaliação de 

uma situação, uma mobilização de saberes, de modo a agir/reagir adequadamente. Desse 
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modo, a tomada de decisão (expressar conflitos, oposições), a mobilização de recursos 

(afetivos e cognitivos) e o saber agir (saber dizer, saber fazer, saber explicar, saber 

compreender) são as características principiais da competência. Essas características 

permitem entender esse conceito como uma forma de controlar (simbolicamente) as situações 

da vida (DIAS, 2010). 

Em síntese, pode-se dizer que ser competente permite ao sujeito ser autônomo em 

relação ao uso do saber, possibilita-lhe ativar recursos (conhecimentos, capacidades, 

estratégias) em diversos tipos de situações, nomeadamente, situações problemáticas. Ser 

competente será ser capaz de recorrer ao que se sabe para se realizar o que se deseja/projeta. 

O indivíduo competente será aquele que, num determinado domínio, enfrenta eficazmente 

uma situação inesperada, mobilizando e conjugando saberes, saber-fazer e técnicas. Como 

defende Comellas (2000), uma pessoa será competente num determinado domínio se colocar 

em ação diferentes capacidades e saberes necessários para dar uma resposta ajustada à 

situação em que se encontra. Ao atingir a realização pessoal, ao exercer a cidadania ativa, ao 

fomentar a inclusão social e o emprego, o sujeito manifesta as suas competências (ESTELLA 

& VERA, 2008). 

Frente ao exposto, o entendimento de vários conceitos de competência pode ser 

abordado como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a pessoa 

exercer seu trabalho (DUTRA, 2004). Esses conceitos também são conhecidos pilares das 

competências e abreviados como CHA (LEME, 2005). 

Já o conhecimento corresponde a uma série de informações assimiladas e estruturadas 

pelo individuo, que lhe permitem entender o mundo. Para cada função, cada posto de 

trabalho, é necessário que se tenha determinados conhecimentos específicos e essenciais, 

aqueles que fazem parte do rol que todo profissional deve saber para ocupar uma função. O 

conhecimento é um indicador de competências que ajuda a lidar com o paradoxo da fortaleza 

e da flexibilidade. Quanto mais conhecimento o profissional apresenta, mais forte e, ao 

mesmo tempo flexível, se apresentará para enfrentar as mudanças e rupturas que podem surgir 

no dia a dia de uma organização (RUTHES e CUNHA, 2008). 

Os profissionais de saúde, por exemplo, criam e utilizam conhecimentos 

sistematizados direcionados para a solução de problemas de saúde de indivíduos ou grupos, e 

os seus instrumentos básicos constituem parte desse conhecimento, compondo uma parcela da 

sua profissionalização (CIANCIARULLO, 2000). 

A habilidade, por sua vez, corresponde à capacidade de aplicar e fazer uso do 

conhecimento adquirido com vistas à consecução de um propósito definido, ou seja, é a forma 
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adequada de usar o conhecimento. Ela é composta por dois elementos: o talento da pessoa na 

realização de determinada ação, além de sua experiência. Há pessoas que possuem o talento, 

mas não praticam e terminam por não terem a habilidade (DUTRA, 2004; RUTHES e 

CUNHA, 2008). 

Por fim, a atitude diz respeito aos aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho, 

que explicam o comportamento normalmente experimentado pelo ser humano no seu 

ambiente de trabalho. Trata-se de um dos indicadores de impacto e que dá distinção aos 

profissionais de vanguarda. É o conjunto de atitudes agregadas à sua ação cotidiana, pois, 

quanto mais estiverem adaptadas ao contexto, maior será o seu nível de influência no 

ambiente de trabalho (RUTHES e CUNHA, 2008). 

Em síntese, o conhecimento corresponde ao somatório de informação e prática, as 

habilidades ao somatório de dom, treinamento e estímulo e as atitudes ao conhecimento e 

motivação.  

O Conhecimento é o saber, é o que se aprende nas escolas, nas universidades, nos 

livros, no trabalho, etc. A habilidade é o saber fazer, é tudo o que é utilizado dos nossos 

conhecimentos no dia a dia. A atitude é o que leva a exercitar a habilidade de um determinado 

conhecimento, ela é o querer fazer (LEME, 2005, p.18.). 

 

2.1.4.  GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

A gestão por competências é entendida como um princípio gerencial que visa a 

impulsionar os colaboradores ao alcance da competência profissional, adicionando 

habilidades e aumentando as já existentes.  

Para Chiavenato (2006), a gestão por competências é considerada como um programa 

sistematizado e desenvolvido no sentido de definir perfis profissionais que proporcionem 

maior produtividade e adequação ao negócio. Ela é capaz de identificar os pontos de 

excelência e os pontos de carreira, suprindo as lacunas e agregando conhecimento, tendo por 

base certos critérios objetivamente mensuráveis. 

A gestão por competências vai muito além da definição de especificações de 

capacidades para ocupação de um cargo, função clássica de cargos e salários. Envolve 

estratégias diferenciadas para captação e atração de pessoas, estipula remuneração de acordo 

com o conjunto de competências e discute, dentro de um conceito próximo à filosofia da 

qualidade total, a noção de agregação de valores para organização (ibid).   
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Trata-se de uma ferramenta que caracteriza a identificação das competências 

essenciais, as habilidades e informação causadora da eficácia profissional e também o 

preenchimento da qualificação de cada contribuinte para funções estabelecidas, fornecendo 

recursos fundamentais para o aperfeiçoamento dessas capacidades (ibid).  

O que se espera, desse modo, é um quadro de colaboradores mais talentosos e mais 

produtivos, uma vez que a gestão por competências proporciona maior produtividade, 

assertividade, ambientes participativos e motivacionais, comprometimento de todo o nível 

hierárquico, gerências e equipes mais fortalecidas e maior valorização do capital humano 

(MASCARENHAS, 2008). 

Na atualidade, os autores têm tratado a competência como o somatório das linhas de 

pensamento americana e europeia, ou seja, a entrega que se refere à agregação de valor que a 

pessoa doa para a organização de forma efetiva, de tal maneira que o conhecimento ficará na 

empresa mesmo depois que a pessoa sair (BALSANELLI et al., 2011). 

Em resumo, a gestão por competências é um processo desafiador que permite alcançar 

os objetivos por meio do alinhamento entre a missão, a visão, os valores, a estratégia da 

instituição e do capital humano. É justamente na busca pela maximização de resultados que as 

instituições devem repensar seus modelos de administração e investir cada vez mais no 

patrimônio e no capital intelectual. Assim, o grande desafio é buscar e preparar as pessoas que 

ajudarão a atingir os resultados, identificando as competências que vão garantir a manutenção 

do sucesso no presente e no futuro (ibid). 

 

2.1.5 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO  

 

A enfermagem e a administração, por suas próprias naturezas, atuam de forma que 

necessitam da interdisciplinaridade, ou seja, constituem uma relação de reciprocidade, de 

mutualidade. Elas transcendem a própria disciplina, transformando-se em sujeitos de diversas 

disciplinas, pois as ações envolvem não só as pessoas que estão lidando, mas também os 

familiares, o local onde atuam os colegas de equipe, o meio ambiente, enfim todo um 

complexo. 

A enfermagem é uma profissão com amplo campo de atuação. Nos serviços de saúde, 

o esse profissional tem a incumbência de participar nas atividades de planejamento, execução 

e supervisão de serviços e avaliação entre outros, além de coordenar equipes de enfermagem. 

Assumir cargos de gestão e coordenação de equipes é uma realidade historicamente 

construída por enfermeiros nos diversos ambientes na área da saúde. A preocupação com o 
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desenho de um perfil de competências pertinentes para a atuação do enfermeiro na 

coordenação de grupos de trabalho tem sido alvo de muitas investigações (FURUKAWA e 

CUNHA, 2010; ANDRE E CIAMPONE, 2007 b). 

A competência gerencial de enfermagem reflete na gestão do trabalho em saúde e na 

inserção do conhecimento. Alguns autores buscam abordar as competências em uma visão 

compartilhada. Nesse contexto, as competências se desenvolvem por meio da interação entre 

as pessoas no ambiente de trabalho, privilegiando a questão da complementaridade, ou seja, 

não se limitam ao desenvolvimento de um perfil idealizado de gestor nem a listas infindáveis 

de atributos, mas se traduzem em práticas gerenciais complementares ou em ações gerenciais 

articuladas (CASSIANO et al., 2011). 

Na tentativa de traçar um perfil de competências gerenciais do enfermeiro para gestão, 

alguns estudos apontam que, além do conhecimento, as habilidades e atitudes inerentes ao 

profissional que ocupa um cargo de gestor são fundamentais para que este assuma de fato a 

postura de liderança, com todas as suas nuances e exigências. Essas pesquisas também têm 

demonstrado as competências um tema de discussão imediata, a fim de se dar respostas às 

necessidades da prática (ANDRE E CIAMPONE, 2007b; SHERMAN et al., 2007).  

Exercer a enfermagem consiste na reunião de distintas ações que se estabelecem de 

acordo com o tipo de ocupação. De forma geral, o enfermeiro ocupa posições de liderança e 

gerenciamento do cuidado e equipe em distintos contextos, para as quais são exigidas 

competências específicas. O perfil do enfermeiro tem se modificado ao longo dos anos, com 

transformações também, no processo de ensino-aprendizado. As competências têm sido 

abordadas como interpessoais, de liderança, de motivação da equipe, de comunicação, entre 

outras, num claro sinal que discuti-las tem sido uma necessidade percebida e manifesta 

(FURUKAWA e CUNHA, 2010, ANDRE E CIAMPONE, 2007b; SHERMAN et al., 2007).  

Como resultado da pesquisa com enfermeiros gerentes elaborada pelo Nursing 

Leadership Institute foi proposto o modelo de competência para gestão intitulado Nursing 

leadership competency model(SHERMAN et al., 2007). Esse modelo prevê seis categorias de 

competências que incluem: domínio pessoal, eficácia interpessoal, gestão financeira, gestão 

de recursos humanos, cuidados (com o pessoal, com o paciente e consigo) e pensamento 

sistematizado (FURUKAWA e CUNHA, 2010; SHERMAN et al 2007) . 

Balsenelli e colaboradores (2011) descrevem como competências do enfermeiro o 

ensino/aprendizagem, a gestão de recursos, a comunicação, o trabalho em equipe, a gestão 

integrada de processos, a tomada de decisão, a flexibilidade, a criatividade, o foco no cliente, 

a aquisição de conhecimentos, a liderança, a negociação, entre outras. 
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A respeito do ensino/aprendizagem, Santos e colaboradores (2011, p.24) referem que 

cabe aos enfermeiros oportunizarem a aprendizagem em passos graduais, de modo a 

possibilitar o alcance dos objetivos da organização. Compete ao enfermeiro não só transmitir 

conhecimentos, mas também facilitar o processo de aprendizagem, fato que só será possível 

se ele entender como e por que as pessoas aprendem. No processo de trabalho do enfermeiro, 

as ações educativas são primordiais, e compete a esses profissionais não só transmitir 

conhecimentos, mas também facilitar o processo de aprendizagem, fato que só será possível 

se ele entender como e por que as pessoas aprendem.  

Para aplicabilidade dessa competência, o enfermeiro precisa conhecer os processos 

ensino/aprendizagem, métodos de ensino, recursos de ensino, técnicas de motivação e 

comunicação. Necessita, ainda, ter como habilidades as seguintes: estimular situação de 

aprendizagem, variar abordagens, enriquecer recursos de ensino, estimular situações de 

aprendizagem, comunicação e interação pessoal e as atitudes de estabelecimento de vínculos, 

incentivo, orientação, motivação, dedicação, pratica reflexiva, educação permanente, 

criatividade, ética e intuição (ibid). 

O processo da gestão de recursos é uma das competências relevantes no desempenho 

do enfermeiro e desenvolvimento das suas atividades. A capacidade de se posicionar 

corretamente perante os desafios de um ambiente que está em contínua transformação pode 

significar o diferencial entre o bom e a excelência (ibid). 

A competência de gestão de recursos descreve a capacidade de o indivíduo ir além, ser 

capaz de compreender, dominar novas situações por ele gerenciadas. Saber agir de maneira 

responsável implica mobilizar, integrar, adquirir conhecimentos, recursos, habilidades, que 

agreguem valor à organização (ibid).  

Assim, para disponibilizar a competência da gestão de recursos como mais uma 

ferramenta gerencial, se faz necessário que os enfermeiros conheçam os objetivos e metas da 

organização, bem como o planejamento estratégico e gestão de recursos organizacionais. Faz-

se necessário também que dominem as habilidades de planejar, dimensionar, distribuir, 

controlar, avaliar e negociar. E as atitudes de prover e interagir (ibid).  

Em se tratando da competência comunicação, Balsenelli e colaboradores (2011) 

chamam atenção para o fato de que a comunicação nas organizações de saúde é fundamental 

para que haja uma integração eficaz. Só será possível atingir os objetivos planejados na 

organização se os liderados tiverem as informações corretas, entenderem de forma adequada a 

mensagem.  
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De tal forma, é essencial ao enfermeiro gerente o conhecimento das técnicas de 

redação, domínio da língua portuguesa e erudição. É necessário, ainda, que possua as 

habilidades de apresentar-se em público, de conduzir reuniões, de persuasão com atitudes de 

imparcialidade, bom humor, empatia, carisma, iniciativa, assumir riscos, agilidade de 

raciocínio, ponderação, corresponsabilidade e ética (ibid).  

As competências do enfermeiro para o trabalho em equipe envolvem o conhecimento 

da organização do serviço, a legislação profissional, a teoria da motivação, as técnicas de 

planejamento, a avaliação dos resultados, a negociação, os saberes específicos, os saberes do 

senso comum. Envolvem também as habilidades de comunicação, de compartilhar os 

conhecimentos, de acolher opiniões, administrar conflitos, a capacidade de construção 

coletiva, de atuar com visão interdisciplinar, de delegar e dar feedback. São imprescindíveis, 

ainda, as atitudes de iniciativa, união, compromisso ético, responsabilidade, flexibilidade, 

esforço pessoal, empatia, comprometimento, cooperativismo (BALSENELLI et al., 2011).  

Para implantar a competência gestão integrada dos processos, o enfermeiro necessita 

conhecer a organização e seus processos, o gerenciamento financeiro, os clientes, os produtos 

diversificados e a excelência do serviço. São necessárias também as seguintes habilidades: 

planejar, negociar, integrar equipes, capacidade de análise, motivação, comunicação, tomada 

de decisão, controle, predição, análise e intervenção. Tornam-se fundamentais as atitudes de 

flexibilidade, de inovação, de adaptabilidade, de criatividade, de iniciativa, de 

comprometimento, de raciocínio lógico e empreendedorismo (ibid) 

Trabalhar com processos significa ter todas as tarefas descritas e organizadas, 

entretanto, em muitos serviços de saúde essa realidade não ocorre. O enfermeiro, ao exercer a 

gerência, deve implantar a missão e visão do serviço e organizar e descrever seus processos 

de trabalho. Dessa forma, a gestão poderá ser integrada e os resultados alcançados plenamente 

(ibid). 

A tomada de decisão é uma constante no trabalho do enfermeiro, utilizado tanto para 

resolver problemas como para solucionar conflitos. Considerando que as decisões podem 

acarretar consequências de longo alcance, os enfermeiros precisam conhecer as técnicas de 

comunicação, técnicas de planejamento, técnicas de tomada de decisão e perfil do cliente. 

Entre as habilidades estão: saber escutar opiniões, saber dialogar, administrar conflitos, 

analisar problemas, motivação, negociação, capacidade de realização, intuição, argumentação 

e persuasão. E as atitudes necessárias são: iniciativa, autonomia, carisma, versatilidade, 

criatividade, concentração, autoconfiança, empatia, determinação, comprometimento, 

raciocínio critico e agilidade de raciocínio (BALSANELLI et al., 2011). 
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A flexibilidade é exercitada pelo enfermeiro através de sua prática, seja na dinâmica 

dos processos ou pela diversidade de situações que se apresentam no seu dia a dia. Ela é a 

capacidade de se adaptar, é saber aprender e conviver continuamente com as mudanças, 

permitindo melhores deliberações nos processos. Para o desenvolvimento desta competência, 

o enfermeiro precisa ter conhecimento teórico e conceitual, conhecer o ambiente de trabalho e 

sua dinâmica. Desenvolver as habilidades de interdependência, trabalhar em equipe e 

conviver com ambiguidades é necessário também. Além disso, esse profissional deve ter 

atitudes de cooperativismo, observação, dinamismo, observação, comprometimento, 

versatilidade e paciência (ibid). 

Balsenelli e colaboradores (2011) referem que a criatividade é a ferramenta mais 

adequada para encontrarmos maneiras de fazer mais com menos, de reduzir custos, de 

simplificar processos e sistemas, de aumentar lucratividade, de encontrar novos métodos para 

gestão e assistência de enfermagem. Ser criativo não é negar o pensamento racional, mas sim, 

partir dele para construir novas equações para os problemas e suas soluções. É a criatividade 

que potencializa a inteligência, inaugurando novas maneiras de pensar o mesmo e, às vezes, o 

velho problema(ibid).   

As mesmas autoras descrevem que, para a competência criatividade, são necessárias as 

habilidades de percepção, improvisação, empreendedorismo, autoconfiança, objetividade e 

capacidade analítica, além das seguintes atitudes: coragem, disponibilidade, senso de humor, 

entusiasmo, iniciativa, persistência e determinação (BALSENELLI et al., 2011).   

A respeito da competência foco no cliente, afirmam que é necessário assumir uma 

postura de compromisso com o cliente, demonstrando efetiva disposição e preocupação. A 

equipe precisa estar convencida de que o foco do seu trabalho é o cliente e precisa 

desenvolver as habilidades de orientar e ensinar, administrar o tempo e acolher opiniões, bem 

como as atitudes de foco no resultado, tolerância, proatividade e versatilidade(ibid).   

Em se tratando da competência aquisição de conhecimento, Balsenelli e colabordores 

(2011) afirmam que o processo de aquisição de conhecimento como construção de uma 

competência individual deve estar fundamentada em conhecimentos sobre as estratégias de 

ensino-aprendizagem, metacognição, redação, línguas, programas de desenvolvimento 

individual e tecnologia. Como habilidades que compõem a aquisição de conhecimento são 

descritas: administração do tempo, capacidade de análise e síntese, capacidade de 

comunicação, planejamento, autodesenvolvimento, memorização, autoconhecimento, 

sociabilidade, agilidade de raciocínio e raciocínio crítico. Já as atitudes mencionadas são: 
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discernimento, interesse, predisposição a aprender, comprometimento, concentração, 

criatividade, observação e iniciativa. 

Para Peres e Ciampone (2006), a liderança é vista como uma das principais 

competências a serem adquiridas pelo profissional de saúde.  Segundo Hunter (2004), um 

líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove 

todas as barreiras para que possam servir ao cliente. Para Marquis e Huston (2010, p.42) “a 

liderança pode ser definida como um processo de persuasão e influência de outras pessoas na 

busca de uma meta, sendo composta por uma gama de papéis.” 

Além disso, outros estudos indicam que as competências para liderança esperadas do 

enfermeiro incluem comunicação, tomada de decisão, negociação, trabalho em equipe, 

relacionamento interpessoal, flexibilidade, empreendedorismo, criatividade, visão sistêmica, 

planejamento, organização e ainda o domínio das emoções (LUZ, 2011). 

A negociação é um processo simples ou complexo, no qual existem duas partes que 

passam por uma transação, em que são empregadas estratégias para resolução de conflitos, 

com o fim de se chegar a um acordo mútuo.  O principal conhecimento requerido no processo 

de negociação é estar bem instrumentalizado com a linguagem verbal e não-verbal, certos 

daquilo que se quer falar ou deixar transparecer para as outras pessoas (BALSANELLI et al., 

2011).    

As diretrizes curriculares nacionais (DCN) de 2001(BRASIL, 2001) apontam 

competências e habilidades gerais e específicas para a formação do enfermeiro. Dentre as 

competências gerais duas estão vinculadas diretamente ao gerenciamento, são elas a liderança 

e a administração. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz, para o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, quanto dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde.  

Em relação às competências específicas, a DCN(BRASIL, 2001)  descreve que o 

enfermeiro deve possuir, também, competências técnico-científicas, ético-políticas, sócio-

educativas contextualizadas que permitam, dentre outros: 

 

estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 

formas de organização social, suas transformações e expressões; 

desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 

compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo 

os perfis epidemiológicos das populações; 
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reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de 

enfrentar situações em constante mudança; 

reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 

responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções 

planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à 

saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das 

comunidades; 

considerar a relação custo-benefício nas decisões dos procedimentos na saúde; 

reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde. 

 

Como referido anteriormente, segundo a PNAB na estratégia de saúde da família, o 

enfermeiro tem a atribuição definida de coordenar e supervisionar o trabalho dos agentes 

comunitários de saúde e da equipe de enfermagem, além de participar na organização do 

funcionamento administrativo da unidade. Por essa razão, o enfermeiro tem assumido cada 

vez mais o papel de gerente das unidades de saúde, o que exige um olhar ampliado para a 

coordenação de todo o trabalho, e tem-lhe sido dado o reconhecimento por outros 

profissionais como mediador, facilitador e articulador das ações (BRASIL, 2012) .  

Nesse sentido, o enfermeiro que atua como coordenador de equipe na SF precisa se 

desenvolver para atuar com base prática transformadora. Deve, além disso, se responsabilizar 

tanto pela organização do ambiente, do trabalho e do cuidado, como pela coordenação dos 

enfrentamentos cotidianos, seja com os usuários e familiares, seja com os integrantes da 

própria equipe.  

A coordenação do trabalho em equipe requer do enfermeiro, ainda, a habilidade de 

construir e consolidar espaços de troca entre os profissionais, de estimular os vínculos 

profissional-usuário e usuário-serviço, de estimular a autonomia da equipe, própria da gestão 

comunicativa. 

 

2.2 RERENCIAL POLÍTICO 

 

  2.2.1 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

O termo Educação Permanente em Saúde (EPS), difundido pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas), a partir dos anos de 1980, tem como referência uma estratégia de 
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reestruturação e desenvolvimento dos serviços, a partir de uma análise dos determinantes 

sociais e econômicos, baseada na transformação de valores e conceitos dos profissionais, visto 

que propõe transformá-los em sujeitos, colocando-os no centro do processo de 

ensino/aprendizagem (MERHY, 2005). 

A proposta de educação permanente em saúde fundamenta-se em algumas premissas 

básicas: a educação é um processo contínuo e dinâmico; todo grupo social é educativo; a 

educação é um processo ordenador do pensamento; o conhecimento se origina das 

necessidades ou problemas sociais dentro de um projeto histórico; o projeto de educação 

permanente deve ser participativo desde o planejamento, execução, acompanhamento e 

avaliação, bem como deve ser flexível, pois comporta retificações e ajustes no processo (ibid). 

Esses fundamentos interrogam as capacitações tradicionais organizadas de modo 

vertical que produzem poucas modificações na prática dos trabalhadores de saúde e apontam a 

importância dos processos de qualificação a partir das necessidades dos trabalhadores em seus 

diferentes contextos, dialogando com seus conhecimentos prévios. Concebem ainda que o 

homem está em permanente formação e, em suas relações no cotidiano, produzem 

conhecimento e sabedoria, fatores que transformam sua maneira de conduzir a vida e o 

trabalho (CECCIM, 2005; MERHY, 2005). 

Pode-se definir de tal forma a EPS por um conjunto de ações educativas que buscam 

alternativas e soluções para a transformação das práticas em saúde por meio da 

problematização coletiva.  A educação permanente surgiu como uma estratégia para alcançar 

o desenvolvimento da relação entre o trabalho e a educação, contribuindo para melhorar a 

qualidade da assistência.   

A educação permanente em saúde representa o encontro entre saúde e educação, 

constituindo o quadrilátero da formação que agrega ensino, atenção, gestão e controle social. 

No ensino, incorpora a educação formal, educação em serviço, educação continuada; no 

trabalho envolve a gestão setorial, prática profissional e serviço (CECCIM, 2004). 

Segundo Ceccim (2005), a educação permanente em saúde se origina de três vertentes 

teóricas. A primeira provém da educação popular ou da educação de jovens e adultos, 

proposta originalmente por Paulo Freire, de onde deriva a noção de aprendizagem 

significativa. A segunda vertente do Movimento Institucionalista em Educação, caracterizada 

principalmente pela produção de René Lourau e George Lapassade, que reconhece que a 

educação se efetiva com a reformulação da estrutura e do processo produtivo em si nas formas 

singulares de cada tempo e lugar. Dos institucionalistas provém a noção de autoanálise e 

autogestão. E a terceira, a educação permanente, conforma-se num desenvolvimento, sem 
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filiação, de vários movimentos de mudança na formação dos profissionais de saúde, 

resultando da análise das construções pedagógicas na educação em serviços de saúde, na 

educação continuada para o campo da saúde e na educação formal de profissionais de saúde.  

No Brasil, a noção de Educação Permanente em Saúde nasceu como desdobramento 

dos movimentos de mudança na atenção à saúde, com vistas à melhoria da qualidade dos 

serviços e sua adequação às reais necessidades de saúde da população e da reflexão do 

processo de formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde. Teve como sua principal 

motivação, os diversos problemas identificados sobre as práticas dos serviços de saúde, entre 

eles: a falta de uma visão integral do processo saúde-doença, a falta de espaços participativos 

nos serviços, modelos rígidos de organização, a baixa capacidade na gestão de programas e 

serviços, precarização dos vínculos trabalhistas e alta rotatividade dos profissionais 

(FURTER, 1995).   

A consolidação e o aprimoramento da atenção básica como reorientadora do modelo 

de atenção à saúde no Brasil requereram um saber e um fazer em educação permanente que 

fossem encarnados na prática concreta dos serviços de saúde (BRASIL, 2009). O 

redirecionamento do modelo de atenção impôs claramente a necessidade de transformação 

permanente do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das equipes, exigindo 

de seus atores (trabalhadores, gestores e usuários) maior capacidade de análise, intervenção e 

autonomia para o estabelecimento de práticas transformadoras, a gestão das mudanças e o 

estreitamento dos elos entre concepção e execução do trabalho (BRASIL, 2012).  

De tal maneira, a partir da definição da Estratégia Saúde da Família (ESF) como 

coordenadora do cuidado, percebeu-se a insuficiência dos setores de formação em atender as 

necessidades de qualificação profissional, de modo que valorizasse o potencial educativo do 

trabalho como fonte de conhecimento e local de aprendizagem significativa. 

Considerada pelo Ministério da Saúde como proposta de ação estratégica capaz de 

contribuir para a transformação dos processos formativos, das práticas pedagógicas e para a 

organização dos serviços, empreendendo um trabalho articulado entre o sistema de saúde, em 

suas várias esferas de gestão, e as instituições formadoras a educação permanente, tornou-se 

política pública de saúde a partir da resolução de número 335 do Conselho Nacional de Saúde 

de 27 de novembro de 2003, sendo legitimada no mesmo ano na 12ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), passando a ser vista como política que promove a articulação entre o ensino e 

gestão, atenção e controle social em saúde(BRASIL, 2004).  

A partir desse momento, a educação permanente (EP) passa a ser utilizada como 

estratégia para melhorar a formação na área de saúde e o desenvolvimento dos recursos 



43 
 

humanos para o sistema de saúde, consequentemente contribuindo para o fortalecimento do 

SUS, elevando-se ao status de Política Nacional (BRASIL, 2004). 

Assim, em 13 de fevereiro de 2004 foi instituída Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNPES) pela portaria GM/MS número 198(BRASIL, 2004), na qual a 

Educação Permanente é definida como: 

 

“uma aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe-se que os processos de capacitação 

dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das 

pessoas e populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de 

trabalho”(BRASIL, 2004, p.6).   

 

Ceccim (2005) descreve que a educação permanente em saúde (EPS) pode ser definida 

como a ação pedagógica que enfoca o cotidiano do trabalho em saúde e o leva à autoanálise e 

à reflexão de processo. A EPS avança no sentido multiprofissional e na construção coletiva 

por meio das experiências vivenciadas de novos conhecimentos, que podem gerar novas 

práticas. Assim, a política de educação permanente em saúde congrega, articula e coloca em 

roda/em rede diferentes atores, destinando a todos um lugar de protagonismo na condução dos 

sistemas locais de saúde.  

Nesse sentido, a educação permanente, além da sua evidente dimensão pedagógica, 

deve ser encarada também como uma estratégia de gestão, com grande potencial provocador 

de mudanças no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica, bastante próximo dos efeitos 

concretos das práticas de saúde na vida dos usuários, e como um processo que se dá no 

trabalho, pelo trabalho e para o trabalho (CECCIM, 2004).  

A educação permanente deve embasar-se num processo pedagógico que contemple 

desde a aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado que parte dos 

problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas que possam 

ser definidas por múltiplos fatores - conhecimento, valores, relações de poder, planejamento e 

organização do trabalho-, e que considerem elementos que façam sentido para os atores 

envolvidos, contemplando uma aprendizagem significativa (BRASIL, 2012). 

A aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova informação se 

relaciona de maneira não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva do aprendiz e é 

considerada o mecanismo humano para adquirir e armazenar as informações representadas em 

qualquer campo de conhecimento (PELIZZARI et al., 2002). 

Nela, os conteúdos trabalhados devem ser relevantes para a prática profissional e, 

também, apresentar uma significação psicológica, de estrutura cognitiva do aprendiz 
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(conhecimentos prévios). Está voltada à construção de sentidos, abrindo, assim, caminhos 

para a transformação e não para reprodução acrítica da realidade social.  

Como “prática de ensino-aprendizagem produz conhecimentos no cotidiano das 

instituições de saúde a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo as 

experiências desses atores como base de interrogação e mudança (ibid). 

De tal modo, educador e estudante têm papéis diferentes dos tradicionais. O professor 

não é mais a fonte principal da informação (conteúdos), mas o facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem, que deve estimular o aprendiz a ter postura ativa, crítica e reflexiva 

durante o processo de construção do conhecimento. Os conteúdos trabalhados devem 

necessariamente ter potencial significativo (funcionalidade e relevância para a prática 

profissional), além de responder a uma significação psicológica, de modo a valorizar 

elementos pertinentes e relacionáveis dentro da estrutura cognitiva do estudante 

(conhecimentos prévios). Para que isso aconteça, há que se trabalhar com uma pedagogia 

diferenciada, que considere cada aprendiz com seus potenciais e dificuldades e que esteja 

voltada à construção de sentidos, abrindo, assim, caminhos para a transformação e não para a 

reprodução acrítica da realidade social (BRASIL, 2005). 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) propõe que os processos de qualificação dos 

trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das 

populações, da gestão setorial e do controle social em saúde e tenham como objetivos a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sejam 

estruturados a partir da problematização da atuação e da gestão setorial em saúde (MERHY, 

2004, 2005; CECCIM, 2004).  

A EPS busca não transformar todos os problemas em problemas educacionais 

solucionáveis com capacitações e treinamentos. Ao contrário, ela os compreende como os 

insumos que deverão ser tomados como referência para a reorganização dos serviços, a partir 

da sua reflexão (CYRINO E TORRALES, 2004; RIBEIRO E MOTTA, 1996).  

Problematizar, nesse sentido, significa “refletir sobre determinadas situações, 

questionando fatos, fenômenos e ideias, compreendendo os processos e propondo soluções” 

(BRASIL, 2005 p.7). A ação de problematizar apoia-se num trinômio: problema-explicação-

solução, indo além da simples formulação de perguntas ou questões. Problematizar também 

significa ser capaz de responder ao conflito que o problema traz de forma intrínseca e que o 

sustenta (ZANOTTO E DE ROSE, 2003). 
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A problematização envolve, então, a reflexão, isto é, pensar sobre determinadas 

situações e questioná-las de modo a compreender a maneira como os processos são 

desencadeados (BRASIL, 2005). 

Desse modo, a finalidade principal da Educação Permanente em Saúde seria 

reconceituar e reorientar os processos de capacitação de trabalhadores dos serviços de saúde, 

tendo como eixo da aprendizagem o trabalho executado no cotidiano dos serviços (CECIM, 

2005).   

Outro pressuposto importante da educação permanente é o planejamento educativo 

ascendente, em que, a partir da análise coletiva dos processos de trabalho, identificam-se os 

nós críticos (de natureza diversa) a serem enfrentados na atenção e/ou na gestão, 

possibilitando a construção de estratégias contextualizadas que promovam o diálogo entre as 

políticas gerais e a singularidade dos lugares e das pessoas, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de saúde (BRASIL, 2009; MERHY, 2005; 

CECCIM, 2004).  

Dito de outra forma, a Educação Permanente situa-se como uma proposta de 

transformação no pensamento da educação na saúde, na qual o processo de trabalho deve ser 

ressignificado como centro privilegiado da aprendizagem. Deve ser uma atividade educativa 

de caráter contínuo, estabelecer possibilidades de transformação, de visualização, de 

ampliação, de valorização dos conhecimentos do coletivo e intercâmbio de vivências dos 

sujeitos envolvidos no processo de trabalho. E ainda ser capaz de fazer com que os sujeitos 

trabalhadores da saúde se percebam como cidadãos e possam assumir maior controle sobre 

seu processo de trabalho.  

 Essa modalidade de educação privilegia o processo de trabalho como eixo central da 

aprendizagem e utiliza-se de metodologias ativas na construção do saber, problematizando a 

realidade. Logo, resulta em alternativas e soluções para os problemas reais e concretos do 

trabalho em saúde, auxilia na formação integral e transformação do meio, possibilita a atuação 

criadora e transformadora dos profissionais e não deve substituir apenas as lacunas da 

educação formal, mas ocupar os espaços criados pelo modelo assistencial do SUS (ibid).   

A educação continuada, por sua vez, visa à capacitação dos profissionais de saúde 

inseridos nos serviços (após educação formal). Nessa perspectiva, o processo é organizado e 

permanente, com uma prática programada, cujo objetivo é melhorar e atualizar a capacidade 

do trabalhador para ajudá-lo em suas atividades institucionais, complementando a sua 

formação. Essas capacitações são, em geral, pontuais e baseadas na organização disciplinar e 
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de especialidades, dificultando a compreensão de realidades complexas e da subjetividade 

humana ( MERHY,2004). 

Segundo Ceccim (2005), a educação permanente pode ser entendida como educação 

em serviço quando reportar à formação como parte de um projeto de mudanças institucionais 

ou de orientação política das ações prestadas. Ou, ainda, como educação continuada quando 

relacionada à construção de quadros institucionais ou de carreiras por serviço. Ou até como 

educação formal de profissionais quando voltada para projetos integrados, ensino e trabalho 

com vistas à multiplicidade das vivências profissionais.  

No entanto, para que os processos educativos em saúde se deem de forma comunicacional, 

transformadora e, portanto, efetiva, a capacitação dos profissionais deve partir de uma práxis 

criadora, estabelecer possibilidades de transformação, de visualização, de ampliação, de 

valorização dos conhecimentos do coletivo de sujeitos envolvidos no processo de trabalho da área 

da saúde. Ela busca integrar prática e teoria no processo educativo, criando um movimento 

dinâmico de fazer e refazer-se (CECCIM, 2004).   

Logo, aquilo que deve ser realmente central à Educação Permanente em Saúde é sua 

porosidade à realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de saúde. Sua ligação 

política com a formação de perfis profissionais e de serviços, a introdução de mecanismos, 

espaços e temas que geram autoanálise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, 

pensamento disruptura com instituídos, fórmulas ou modelos) e experimentação (em contexto, 

em afetividade – sendo afetado pela realidade/afecção)(ibid).  

Parafraseando Merhy (2004), a vinculação dos processos de educação permanente à 

estratégia de apoio institucional pode potencializar enormemente o desenvolvimento de 

competências de gestão e de cuidado na atenção básica, na medida em que aumenta as 

alternativas para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores em seu 

cotidiano.  

Nessa mesma linha, é importante diversificar esse repertório de ações incorporando 

dispositivos de apoio e cooperação horizontal, tais como: trocas de experiências e discussão 

de situações entre trabalhadores, comunidades de práticas, grupos de estudos, momentos de 

apoio matricial, visitas e estudos sistemáticos de experiências inovadoras.  
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2.3 RERENCIAL FILOSÓFICO 

 

2.3.1 EDUCAÇÃO PERMANENTE E COMPETÊNCIAS: ALINHANDO IDÉIAS DE 

FREIRE E PERRENOUD 

 

A educação perpassa por dois domínios: o domínio prático-utilitário e o domínio 

humano, em que a autonomia é seu maior expoente. O primeiro visa a construir no homem 

um conjunto de saberes que lhe será útil no decorrer da sua existência, tornando-o apto a 

operar as dificuldades e as exigências que a sociedade lhe impõe. O segundo quer torná-lo 

capaz de exercer seu próprio domínio, de modo que reconheça em si a própria liberdade; que 

transcenda situações e opções de escolhas pessoais tendo em vista o outro, para que possa agir 

e pensar em conjunto com outros homens (AMARILLA, 2011). 

Dessa maneira, o papel da educação é licenciar o homem no sentido de valorizar o 

humano diante de uma realidade concreta. A relação dialética que se estabelece a partir desses 

domínios tem dois elementos necessários: a realidade, na qual o homem está situado em seu 

meio e a capacidade do mesmo de pensar a própria realidade (FREIRE, 1997).  

Portanto, o homem se faz ser histórico e social que transcorre por um contexto 

determinado, do qual e no qual ele produz seu modo de existir, ao mesmo tempo em que 

produz seu conhecimento, suas relações sociais e seus valores culturais. 

Segundo Freire (1997, p.25-31), educar é um processo dialético entre o ensinar e o ser 

ensinado, em que “quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado”. Educar, então, é compreender que, como ser histórico e posto no 

mundo, o educador faz parte do conhecimento, mas que também desconhece. Logo, é “tão 

fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à 

produção do conhecimento que ainda não existe”. 

 Freire (1997) compreende que a realidade não é, em nenhuma hipótese, apreendida de 

modo cristalizado, ela é conhecida por meio do processo de produção que engendra as ações 

humanas. Ora, se o processo de ensino-aprendizagem se constrói a partir da práxis e da 

possibilidade de o homem conhecer sua realidade objetiva, então, todo o esforço do homem 

em produzir meios de comunicação que vençam a distância como modo de operar sua 

realidade não pode ser negado ou negligenciado pela educação. Se as tecnologias de 

comunicação se inserem no contexto da existência humana e servem de suporte para a 

construção da realidade, a educação não pode abster-se de pensar, de promover e de utilizar 
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tais tecnologias, desde que elas colaborem para aquele intuito primeiro, retomando, a 

promoção do homem no sentido de liberdade, autonomia e colaboração. Dessa forma, 

contestando a educação depositária,  aponta para uma educação que liberte o homem por meio 

de reflexões e ações emancipadoras. 

Nesse mesmo sentindo de conhecimento produzido com e para liberdade e autonomia, 

pode-se pensar a Educação por Competências, enfatizada por Perrenoud. Essa abordagem 

compreende o valor do aprender a aprender, a construção pessoal do que ele aprende por si 

através da interação com outros e com suas competências. Ela exalta o aprendizado enquanto 

meio de aquisição de competências, instrumento necessário para a aquisição e evolução das 

mesmas. 

Para se compreender melhor do que se trata tal abordagem é indispensável pensarmos 

no constructo competência. No campo da linguística em Psicologia, ele é entendido como a 

capacidade inata do sujeito falar e entender uma língua (Perrenoud, 2002). Dessa forma, 

competência pode ser caracterizada como o que sujeito pode realizar a partir de suas 

potencialidades originais, naturais.  

Na perspectiva educacional, o conceito de competência é significado por capacidade, 

habilidade, aptidão, potencialidade, conhecimento. De acordo com Perrenoud (2005), é a 

competência que permite ao aprendiz realizar de modo apropriado trabalhos e outros diversos 

conjuntos de situações educativas. Nesse sentido, competência é algo pessoal, revelando-se 

pela reação do indivíduo mediante a uma ocasião. Isto é, perante uma situação, o sujeito é 

capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, selecioná-los e integrá-

los de forma ajustada à situação em questão.  Exigindo, assim, uma verdadeira apropriação 

dos saberes para que os use de forma adequada diante de uma situação real, prática. Para 

Perrenoud (1999), uma competência define-se na eficácia em agir de modo capaz diante de 

uma determinada ocasião, usando todos os conhecimentos, sem, no entanto ter somente os 

conhecimentos como margem, pensar, avaliar e agir juntamente.  

Entende-se, dessa forma, que um indivíduo competente é aquele que sabe 

compreender e avaliar uma situação-problema, mobilizar conhecimentos e agir 

apropriadamente de modo a ter êxito no resultado final de sua ação. Pensando no contexto da 

educação, no processo de aprendizagem faz-se necessário que os professores e alunos 

realizem esse movimento das aquisições de conhecimento pessoais, sociais, teóricas, 

transformando conhecimento em ação através da contribuição pessoal de cada indivíduo.  

É possível concluir, então, que a simples transferência de informações não garante que 

os aprendizes terão a capacidade de mudar suas ações diante de situações e, com isso, 
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alcançarem novos resultados. Para que isso aconteça, é necessário que eles sejam/tornem-se 

competentes. 

Considerando a educação permanente, pode-se afirmar que somente unindo os 

pensamentos, atitudes, características pessoais, conhecimentos teóricos e práticos é que se 

torna possível efetivá-la. Substitui-se, dessa forma, a ideia da construção de conhecimento que 

isola e separa em disciplinas, por um pensamento que unifica. Além disso, o profissional 

precisa sentir-se o responsável por sua formação e compreender que o trabalho é coletivo e 

depende de uma estratégia de análise das ações executadas e as futuras, construindo uma rede 

coletiva de conhecimentos adquiridos por competências individuais significadas com a 

educação permanente e a prática coletiva. Parafraseando Perrenoud (2002), nessa perspectiva, 

conhecer é como construir em rede significações e significados, tecendo novos modos mais 

eficazes de atuação no trabalho.  

Dessa forma, para trabalhar com a abordagem de educação por competências na 

educação permanente, é necessário integrar significações, desejo, audácia, habilidades, ações 

que já produziram um conhecimento, características emocionais e psicológicas, curiosidade, 

cautela, intuição, raciocínio lógico, as quais surgem e moldam-se em intensidade de acordo 

com a experiência e com a formação. A educação permanente deve ser instrumento capaz de 

incitar a construção de projetos e ações que ampliem o contexto social do trabalho do 

profissional. Nesse sentido, ser competente também deverá passar a ser um projeto para o 

profissional, compreendendo que é através da mobilização que se tornará competente e que 

essa competência influenciará de modo mais amplo na melhoria do seu bem-estar, pensando 

em um contexto ampliado. 

Pode-se compreender, então, que a noção de competências está baseada na ideia de 

uma qualificação somada a um saber-fazer do profissional em sua atuação. Desse modo em 

uma formação para o trabalho, o enfoque será no modo geral de fazer e através de novas 

informações e conhecimentos sobre conteúdos específicos, fortalecendo e descobrindo 

competências individuais e coletivas. Sendo o profissional, o responsável pelo engajamento 

em sua formação e descoberta, ampliação e fortificação de suas competências.   

A educação por competências espelha a aproximação entre escola e trabalho, em uma 

tentativa de mudar a relação entre a teoria e a prática, entre o geral e o específico.  Ao assumir 

as competências, entendendo a relevância desse saber-fazer, conclui-se que as qualificações 

adquiridas na profissão não são suficientes para a empregabilidade. O saber-fazer envolve não 

só os conhecimentos adquiridos, mas também as experiências acumuladas ao longo da vida 

pessoal, acadêmica e profissional e implica que tais saberes são aplicáveis no 
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desenvolvimento profissional, tanto no âmbito individual, quanto no organizacional. A 

qualificação desvinculada da prática não é mais garantia de competência.  

Além disso, esse entendimento desloca a formação também para dentro do serviço, à 

medida que é compreendido que o serviço também deve proporcionar o desenvolvimento das 

competências e, como foi dito, para isso acontecer é necessário movimento e ações objetivas, 

o que inclui o aprendizado ao ambiente- educação permanente. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa do tipo descritiva exploratória.  

A pesquisa qualitativa é aquela capaz de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas 

últimas tomadas, tanto no seu advento quanto nas suas transformações, como construções 

humanas significativas (BARDIN, 2009). 

Esse tipo de abordagem, além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco 

conhecidos, referentes a grupos particulares, propicia a criação de novas abordagens, revisão e 

criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. Dessa forma, a pesquisa 

qualitativa proporciona um modelo de entendimento profundo de ligações entre elementos, 

direcionado à compreensão da manifestação do objeto de estudo (MINAYO et al., 2007). 

O estudo descritivo exploratório é que tem como objetivo principal explicar, ao invés 

de simplesmente descrever, uma situação a qual se isolam os efeitos de variáveis específicas e 

o entendimento dos mecanismos de ação (LAST, 2001). 

 

3.2. CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em um município da Baia de Ilha Grande do Rio de Janeiro e 

teve como cenário as Unidades Básicas de Saúde/Unidades de Saúde da Família de seu 

território. 

 O município em questão foi elencado por ser o município de trabalho e residência do 

pesquisador e por ter quase 80% de equipes qualificadas pela avaliação de melhoria de 

qualidade SUS, além do fato de que, em sua maioria, os profissionais possuem vínculo 

empregatício no regime estatutário. 

O município está localizado no sul do Estado do Rio de Janeiro possui extensão 

territorial de 825,1 Km², correspondendo a 39,23% da área da região da Costa Verde, com 

uma densidade demográfica de 214,66 habitantes/Km².  

A estrutura organizacional da política de saúde pública no momento deste estudo 

apresenta uma Fundação de Saúde de direito público, onde o secretário de saúde é o gestor 
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municipal. Ela se organiza através de uma gestão participativa, organizada através das 

seguintes instâncias: vigilância em saúde, atenção básica, secundária, pré-hospitalar, 

planejamento, controle e avaliação, financeira e administrativa.  

A atenção básica se configura como nível assistencial que busca garantir o vínculo da 

população com as ações definidas no Plano Municipal de Saúde através da ampliação da 

Estratégia de Saúde da Família. No que se refere às unidades especializadas e aos demais 

níveis assistenciais, secundária e terciária, o Plano de Saúde, descreve a continuidade da 

atenção prestada no nível primário, contribuindo na organização das demandas à média e alta 

complexidade, por meio de mecanismos regulatórios. 

A rede municipal de serviços de saúde configura-se, no momento, da seguinte forma: 

36 equipes de ESF, 16 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 07 Unidades Básicas de Saúde, 03 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), 01 unidade móvel odontológica, 05 Centros 

de Especialidades Médicas (CEM), 02 laboratórios contratados de análises clínicas e 

anatomopatologia, 07 unidades de urgência com leito de observação (sendo 01 UPA e 04 

SPAs ), 01 SAMU regional, 01 Pronto Socorro, 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

01 Centro de Álcool e Outras Drogas (CPASad), 01 Centro de Atenção psicossocial Infantil 

(CAPSi), 01 serviço de diálise regional, 02 hospitais contratados (maternidade, pronto socorro 

clinico e cirúrgico, unidade de terapia intensiva).  

O acesso aos diferentes níveis de atenção se dá pelos mecanismos de referência e 

contrarreferência, e os serviços que extrapolam a capacidade de resolução da rede pública são 

encaminhados pelo sistema de tratamento fora de domicílio. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa são os enfermeiros gerentes/gestores das Unidades Básicas de 

Saúde do município em questão. Foram convidados todos os enfermeiros gerentes de 

unidades básicas de saúde com mais de um ano de exercício no cargo. Essa delimitação de, no 

mínimo, 01 ano no cargo de gestor ocorreu por se acreditar que após um ano no exercício da 

função gerencial o enfermeiro tenha conhecimento da área adscrita e esteja familiarizado com 

os fluxos da atenção básica.   

Ficaram excluídos os enfermeiros gerentes que não foram submetidos a processos de 

seleção pública, bem como os que, no período da pesquisa, encontravam-se afastados da 

função gerencial. 
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No momento da coleta de dados, o município pesquisado possuía 27 enfermeiros com 

mais de 01 ano na Estratégia Saúde da Família, utilizando–se do critério de inclusão e 

exclusão, 03 foram excluídos por estarem desviados da função gerencial e outros 08 por 

estarem de férias e licença médica no período da coleta. Assim, foram convidados 16 

enfermeiros, destes 10 se propuseram a participar da pesquisa, o que correspondeu a 62,5 % 

dos convidados.   

Os sujeitos foram identificados com a inicial E relativo a enfermeiro e com números 

ordinais 1 ao 10. 

Faz-se importante salientar que, no período da pesquisa, o município passava por 

grande crise política e econômica, estando os profissionais com salários atrasados por 03 

meses, em período de início de greve e apresentavam-se extremamente desmotivados.  

 

3.4 CRITÉRIOS ÉTICOS 

 

Em qualquer investigação que se realize com indivíduos, os aspectos éticos têm que 

ser tidos em conta e apresentam-se com extrema importância. Assim, o Princípio de 

Respeito à Dignidade Humana (direito à autodeterminação, direito à revelação completa e 

consentimento informado), o Princípio da Beneficência (isenção de danos e isenção de 

exploração) e o Princípio da Justiça (direito ao tratamento justo e direito à privacidade) 

foram  respeitados em todas as fases do processo da investigação. 

O projeto foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFF com CAAE 

59612116.3.0000.5243 e autorizado pelo parecer de número 1.764.754 (anexo 1). 

Todos os profissionais/gestores que concordaram em participar da pesquisa, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 1) e receberam cópia do 

mesmo. Receberam, ainda, informações do pesquisador a respeito da pesquisa que 

constavam com as seguintes informações: a participação no estudo não será obrigatória; não 

trará nenhum beneficio financeiro, será custeado integralmente pelo pesquisador,  oferecerá 

riscos mínimos, não trará danos ou mal estar aos sujeitos participantes, tendo em vista o 

caráter sigiloso e educacional o que tende a sugerir que os benefícios sobrepassam os riscos;  

haverá a preservação do sigilo de tudo aquilo que for dito e do anonimato de cada um, 

conforme disposto na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

2012b), que estabelece normas de pesquisa envolvendo seres humanos.  
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O termo seguiu, desse modo, às recomendações do comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense e constou com a autorização por parte do sujeito para que o 

encontro fosse gravado. 

Essa gravação das falas tornou-se relevante para que nenhuma informação fosse 

perdida durante o grupo focal. Tal prática possibilitou melhor interpretação do diálogo, 

assegurando a fidedignidade das informações e enriquecendo a coleta dos dados.  Após a 

transcrição das falas, a gravação foi excluída. 

 

3.5. TÉCNICA DE COLETA OU PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Para a coleta de dados utilizou-se da técnica de grupo focal. Foram realizados dois 

encontros, grupo focal 01(GF1) e grupo focal 02(GF2) em datas e horários previamente 

agendados de acordo com disponibilidade dos participantes, em espaço neutro, fora das 

estruturas da secretaria de saúde, com intuito de dar maior liberdade ao grupo.  Esse cuidado é 

uma recomendação para o bom desenvolvimento dos grupos focais. Todos os convidados 

receberam um convite (apêndice 2) e, na véspera de cada encontro, foi confirmado, via 

telefone, o horário e o local do mesmo, no sentido de estimular a presença de cada enfermeiro 

gerente. 

O grupo focal representa uma técnica que, a partir da interação grupal, promove uma 

ampla problematização sobre um tema ou foco específico. Trata-se de uma entrevista em 

grupo, na qual a interação configura-se como parte integrante do método. No processo, os 

encontros grupais possibilitam aos participantes explorarem seus pontos de vista, a partir de 

reflexões sobre um determinado fenômeno social, em seu próprio vocabulário, gerando suas 

próprias perguntas e buscando respostas pertinentes à questão sob investigação. Desse modo, 

o grupo focal pode atingir um nível reflexivo que outras técnicas não conseguem alcançar, 

revelando dimensões de entendimento que, frequentemente, permanecem inexploradas pelas 

técnicas convencionais de coleta de dados (VERGARA, 2006). 

A técnica permite ao pesquisador construir uma série de possibilidades de informações 

que lhe permite levar em conta várias opiniões sobre o mesmo assunto e obter mais 

informações sobre a realidade, e ainda de permite a apreensão das contradições a partir de 

argumentações ao contrário das entrevistas que costumam ocorrer de forma solitária 

(MINAYO et. al, 2007).  
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Nesse estudo, o pesquisador responsável teve a função de moderador/coordenador do 

grupo focal, responsabilizando-se pelo preparo e instrumentalização em todas as fases do 

processo. Isso ocorreu desde o esclarecimento sobre a dinâmica de discussões, os aspectos 

éticos vinculados ao estudo, ao processo interativo e estímulo ao debate até a elaboração da 

síntese dos encontros anteriores. Cada sessão foi encerrada por meio de acertos e 

combinações para os próximos encontros.  

No início do grupo focal 01, discorreu-se sobre o tema da pesquisa, a motivação para o 

desenvolvimento da mesma e os seus objetivos. Foi fornecido o termo de consentimento livre 

e esclarecido em duas vias para os participantes voluntários, foram procedidos sua leitura e 

esclarecimentos. Em seguida, realizou-se breve explanação sobre o conceito de competências 

e iniciou-se a discussão em grupo.  As falas foram gravadas, o que facilitou a transcrição e a 

análise de dados. Não houve ordem para as falas, uma vez que se priorizou a discussão em 

grupo com a escuta atenciosa de cada um dos membros e o respeito pela fala do outro.  

A primeira discussão do grupo partiu do seguinte questionamento: Quais as 

competências gerenciais necessárias a um gestor de Unidade Básica de Saúde? E teve a 

intenção de alcançar o primeiro objetivo do estudo: identificar as competências gerenciais dos 

enfermeiros que atuam em Unidades Básicas de Saúde. Em seguida, houve um momento de 

relaxamento, dispersão e lanche, posteriormente seguiu-se para a segunda discussão acerca da 

questão: Quais os entraves e facilidades para a prática gerencial?  

Faz-se importante salientar que, ao elencar as competências, muitos dos pesquisados já 

relatavam dificuldades para o processo gerencial, e esse material foi utilizado como dado de 

pesquisa.  

Ao final do encontro, foi elaborada uma síntese dos depoimentos e foi oportunizado 

um último espaço aos participantes, tanto para acrescentarem, esclarecerem ou mudarem 

alguma ideia referida na discussão, quanto para expressarem como se sentiram. Foi solicitado, 

também, que fizessem sugestões e críticas ao andamento das atividades, caso desejassem. 

Encerrou-se o primeiro grupo com agradecimentos, lanche e confirmação do próximo 

encontro.  

No GF2, o pesquisador apresentou os dados obtidos no primeiro grupo de forma 

dinâmica e a discussão foi retomada com a intenção de que fossem ponderadas as 

competências, os entraves e as facilidades para a gerência de uma Unidade Básica de Saúde. 

No final desse encontro, os pesquisados elencaram as lacunas das competências que 

precisavam ser fortalecidos para que o seu exercício na gerência da ESF fosse executada de 

melhor modo. 
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A partir dessa necessidade, apontada pelos pesquisados, se construiu o produto desta 

dissertação: uma educação permanente utilizando tecnologia educacional. 

 

3.6.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Os resultados se apresentam em forma discursiva, de modo que os pontos mais 

frequentes na fala dos participantes foram analisados criticamente em cada etapa de análise. 

Acredita-se que, dessa forma, se conseguiu expor claramente os pontos abordados pelos 

participantes e conferir uma abordagem reflexiva aos resultados desse estudo. 

 

3.7. FORMA DE CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados foram ponderados com base na análise de conteúdo. Para Bardin (2009), a 

análise de conteúdo se constitui de várias técnicas segundo as quais se busca descrever o 

conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de falas ou de textos. Dessa 

forma, a técnica é composta por procedimentos sistemáticos que proporcionam o 

levantamento de indicadores (quantitativos ou não), permitindo a realização de inferência de 

conhecimentos.  

Para Oliveira (2008) a análise de conteúdo permite:  

 
“O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto, sejam 

eles expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; implicação do contexto 

político nos discursos; exploração da moralidade de dada época; análise das 

representações sociais sobre determinado objeto; inconsciente coletivo em 

determinado tema; repertório semântico ou sintático de determinado grupo social ou 

profissional; análise da comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre 

outros” (OLIVEIRA, 2008 p.570).  

 

Desse modo, a análise de conteúdo compreende técnicas de pesquisa que permitem, de 

forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao contexto da 

enunciação, bem como as inferências sobre os dados coletados. A escolha desse método de 

análise pode ser explicada pela necessidade de ultrapassar as incertezas consequentes das 

hipóteses e pressupostos, pela necessidade de enriquecimento da leitura por meio da 

compreensão das significações e pela necessidade de desvelar as relações que se estabelecem 

além das falas propriamente ditas.  
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Optou-se por seguir alguns caminhos metodológicos para o tratamento dos dados e 

analisar as questões separadamente a fim de que nenhum dado relevante fosse negligenciado. 

De tal modo, para o tratamento dos dados seguiu-se as seguintes etapas: 

1-Escuta, transcrição e leitura do grupo focal até se obter familiaridade com as 

respostas; 

2- Definição das Unidades de Registro (UR), através da análise da transcrição de todas 

as falas, relacionadas a cada uma das discussões.    

3- As Unidades de Registro (UR) foram contabilizadas manualmente (apêndice 3) e 

registradas em numeral ordinal, que depois foram traduzidos em porcentagem, através de 

regra de três simples. Utilizaram-se duas casas decimais, arredondando-se para mais, 

conforme regra matemática, quando a terceira casa foi um numeral acima ou igual a cinco;  

4- Construção das Unidades de Significação (US) e nova quantificação. Às US foram 

atribuídas as iniciais COMP para aquelas relacionadas às competências, as iniciais DIF às 

relacionadas aos entraves e as iniciais FAC às associadas às facilidades — todas elas 

acompanhadas por letras do alfabeto do A ao Z, em ordem crescente.  Em seguida, as 

unidades foram contabilizadas e traduzidos em porcentagem, também através de regra de três 

simples.  

5- As unidades de significação foram agrupadas e nomeadas de forma lógico-

semântica, seguindo as ideias absorvidas pelas falas dos sujeitos e as suas semelhanças. 

Iniciou-se pelas UR com maior frequência (repetição de conteúdos comuns à maioria dos 

respondentes) seguido por relevância implícita (tema importante que não se repete no relato 

de outros respondentes, mas que guarda em si, riqueza e relevância para o estudo). 

6- Procedeu-se, então, a construção das categorias do tipo categorização não 

apriorística. Tais categorias emergiram totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da 

pesquisa, observando a premissa de que, para que uma categorização seja válida, ela deve ser 

adequada ou pertinente. Além disso, foram considerados os critérios da exaustividade ou 

inclusividade, da homogeneidade, da exclusividade ou exclusão mútua e da objetividade, 

consistência ou fidedignidade. 

A validade ou pertinência exige que todas as categorias criadas sejam significativas e 

úteis em termos do trabalho proposto, sua problemática, seus objetivos e sua fundamentação 

teórica. Além disso, todos os aspectos significativos do conteúdo investigado e dos objetivos 

e problemas da pesquisa devem estar representados nas categorias.  (OLIVEIRA, 2008).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Será apresentado o perfil dos participantes do estudo e, em seguida, apresentadas as 

tabelas de unidades de registro, significação e categorias. Após, serão descritas e discutidas as 

categorias de resultados. 

 

4.1. PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

A maior parte dos participantes era do gênero feminino 80% (figura 1). Quanto à faixa 

etária dos participantes, possuem de 29-58 anos, com média de idade de 35 anos. 

 

Figura 1: caracterização de gênero 

 

 A prevalência do sexo feminino se deve, em parte, pela maior presença de mulheres 

na enfermagem, que é uma profissão predominantemente feminina. Desde os tempos mais 

primórdios, essa profissão é exercida quase exclusivamente por mulheres. Em algumas 

culturas, cuidar dos doentes é considerado uma extensão das tarefas da mulher (CARVALHO 

e KALINKE, 2008). 

Todos os sujeitos possuem pós-graduação (100%), 06 possuem especialização em 

saúde da família (60%) e 04 em gestão (20%). Dois sujeitos possuem também mestrado 

(20%) (figura 2). 

A procura por cursos de especialização pelos participantes do estudo indica que os 

profissionais estão abertos a novos saberes e possuem interesse em se qualificar. A busca pela 

especialização em saúde da família indica que os profissionais percebem a complexidade da 

masculino 

feminino 
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demanda dos cuidados nesse nível de atendimento e desconstrói a ideia de que os 

profissionais que atuam na ESF não se especializam. 

 

Figura 2: Caracterização de formação complementar 

 

Sales et al(2014) menciona que realizar uma pós- graduação lato sensu indica uma 

maior preocupação em se capacitar e atualizar seus conhecimentos. Os profissionais 

reconhecem a importância de participar de um curso de pós- graduação lato sensu como 

forma de contribuição para a qualificação profissional e enriquecimento do conhecimento 

adquirido na prática assistencial. 

 Costa e Carbone (2009) já afirmam que a ESF exige para sua consecução, 

profissionais com formação generalista, capazes de atuar de forma efetiva, na complexa 

demanda de cuidados da Atenção Básica, estando, dessa forma, na contramão da medicina 

intervencionista e sofisticada de nossos dias. É urgente resgatar o valor destes profissionais e 

propiciar a esse modelo, espaço como especialidade e campo do saber e afastando a ideia de 

que o profissional que não se especializa é o que “vai para a Saúde da Família”.  

Além disso, faz-se necessário, o desenvolvimento de um processo de formação e 

capacitação permanente de todos os profissionais envolvidos, de forma a incorporar, não 

apenas novos conhecimentos, mas mudança na cultura e no compromisso com a gestão 

pública, garantindo uma prática pautada nos princípios da promoção da saúde (ARAUJO, 

2007). 

A maioria dos gerentes (90%) encontra-se no cargo há mais de 07 anos. Salienta-se a 

relevância desse fato, pois a baixa rotatividade pode trazer maiores facilidades de contatos 

efetivos com a comunidade, conhecimento de suas necessidades e maior possibilidade de dar 

continuidade aos projetos iniciados no estabelecimento. Todo esse engajamento ocorre sem a 

trivial interferência de mudanças, quando novos governos assumem, principalmente, no caso 

de alternância partidária.  
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As discussões do grupo focal oportunizaram a ocorrência de 36 UR referentes à 

discussão competências (tabela 1), 30 UR a dificuldades/entraves (tabela 2), 05 UR (tabela 3) 

a facilidades. Após os reagrupamentos de UR em US, emergiram três categorias para análise: 

competências gerenciais por enfermeiros de UBS; dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro 

gerente de UBS; fatores facilitadores do processo gerencial pelo enfermeiro na UBS. 

Tabela 1- Unidades de registro referentes à discussão competências 

Nº da 

UR 

Unidade de Registro (UR) Frequência % 

1 Gerenciar conflitos/lidar 4 6,06 

2 Gerir/administrar insumos e materiais 4 6,06 

3 Conhecimento técnico-científico 4 6,06 

4 Conhecer o fluxo 4 6,06 

5 Liderança 3 4,54 

6 Resiliência 3 4,54 

7 Conhecimento de indicadores 3 4,54 

8 Estimular a equipe 3 4,54 

9 Autonomia 2 3,03 

10 Delegar funções 2 3,03 

11 Capacidade de adequação 2 3,03 

12 Tomada de decisão rápida  2 3,03 

13 Conhecer a rede  2 3,03 

14 Conhecimento da área de abrangência  2 3,03 

15 Uso adequado da informação 2 3,03 

16 Reconhecer habilidades nos outros 2 3,03 

17 Destreza 2 3,03 

18 Criatividade 2 3,03 

19 Capacidade administrativa 1 1.51 

20 Imparcialidade  1 1,51 

21 Saber trabalhar em equipe 1 1,51 

22 Conhecer as leis 1 1,51 

23 Saber argumentar 1 1,51 

24 Conhecimento dos conceitos entre gestão e 

gerencia 

1 1,51 

25 Planejar ações 1 1,51 

26 Coordenar ações 1 1,51 

27 Avaliar as ações de saúde 1 1,51 

28 Formação administrativa 1 1,51 

29 Gerir recursos humanos 1 1,51 

30 Capacidade de negociação 1 1,51 

31 Capacidade de defender opinião 1 1,51 

32 “Jogo de cintura” 1 1,51 

33 Neutralidade 1 1,51 

34 Capacidade de enfrentamento 1 1,51 

35 Conhecimento do diagnóstico situacional 1 1,51 

36 Habilidade de articulação 1 1,11 

 

 

Total:   66 100% 
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Tabela 2- unidades de registro referente à discussão dificuldades. 

Nº da 

UR 

Unidade de Registro(UR) Frequência % 

1 Falsa autonomia 6 7,05 

2 Fluxos indefinidos/falta de fluxos 6 7,05 

3 Recursos humanos escassos  6 7,05 

4 Falta de gestão participativa 6 7,05 

5 Sobrecarga de planilhas/papéis sem funcionalidade 5 5.88 

6 Gestão central muito longe 5 5.88 

7 Gestores sem capacitação técnica 5 5.88 

8 Gestores sem conhecimento de saúde pública 5 5.88 

9 Gestão central sem capacidade administrativa 5 5.88 

10 Falta de rede capacitadora/ rede educadora/educação permanente 4 4,70 

11 Cada dia a rede trabalha de uma forma  3 3,52 

12 Desmantelo da rede 3 3,52 

13 Falta de processo de avaliação séria do servidor 3 3,52 

14 Disputa de poder 3 3,52 

15 Não ter continuidade nos processos 2 2,35 

16 Inexistência de legislação para atividade gerencial  2 2,35 

17 Falta de remuneração adicional 2 2,35 

18 Falta de integralidade de ações 2 2,35 

19 Desvalorização do servidor 1 1,17 

20 Não ser ouvido 1 1,17 

21 Conflito na equipe 1 1,17 

22 Imposição da atribuição gerencial ao enfermeiro 1 1,17 

23 Falta de computadores em rede 1 1,17 

24 Falta de gerência e autonomia sobre o RH da unidade 1 1,17 

25 Verticalidade do processo de planejamento 1 1,17 

26 Fragilidade de vínculo 1 1,17 

27 Recursos materiais inadequados 1 1,17 

28 Dificuldade de acesso aos indicadores 1 1,17 

29 Estabelecer limite no relacionamento pessoal e profissional 1 1,17 

30 Trabalhar com a mesma equipe 1 1,17 

                                                                                        Total 85 100 

 

Tabela 3- unidades de registro referente à discussão facilidades 

Nº da 

UR 

Unidade de Registro(UR) Frequência % 

1 Formação profissional/graduação em enfermagem 2 33,33 

2 Equipe boa/coesa 1 16,66 

3 Equipe capacitada 1 16,66 

4 Alguém com liderança 1 16,66 

5 Alguém com iniciativa 1 16,66 

                                                                                         

Total:  

6 100 
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4.2. CATEGORIA: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS POR ENFERMEIROS DE UBS 

Com a finalidade de aproximar o leitor das discussões, apresenta-se abaixo um 

esquema da composição dessa categoria (Quadro 2). 

 

 

Unidade de Registro Unidade de Significação SubCategoria % Categoria 

Liderança 

Gerenciar conflitos/lidar  

Delegar funções 

Estimular a equipe 

Reconhecer habilidades nos outros 

Saber trabalhar em equipe 

Capacidade de negociação 

Liderança 
Competências gerenciais 

realtivas à liderança 
27,78 

C
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Gerir/administrar insumos e materiais 

Capacidade administrativa 

Gerir recursos humanos 
Gerência: organização da 

unidade 

Competências gerenciais 

relativas à gerência de 

recursos e do cuidado 

30,80 

Conhecer o fluxo 

Conhecer a rede 

Conhecimento da área de abrangência 

Conhecimento de indicadores 

Conhecer o diagnostico situacional 

Habilidade de articulação 

Gerencia da clínica em redes de 

atenção 

Uso adequado da informação 

Planejar ações 

Coordenar ações 

Avaliar ações 

Gerência  do cuidado 

Conhecimento técnico-científico 

Conhecimento de leis 

Destreza 

Tomada de decisão 

Formação administrativa 

Saber argumentar 

Conhecimento dos conceitos de gestão e 

gerência 

Capacidades cognitivas 

Competências gerenciais 

relativas à mobilização de 

recursos cognitivos e 

afetivos 

41,42 Resiliência 

Capacidade de adequação 

Capacidade de enfrentamento 

Jogo de cintura 

Criatividade 

Capacidades empíricas 

Autonomia 

Imparcialidade 

Neutralidade 

Valores 

Quadro 2: composição de categoria 
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4.2.1 1ª SUBCATEGORIA- COMPETÊNCIAS GERENCIAIS RELATIVAS À 

LIDERANÇA 

 

Incia-se a subcategoria com uma figura ilustrativa contendo as unidades de registro 

que a compõe (quadro 3).  

Unidade de Registro Unidade de Significação Subcategoria 

Liderança 

Gerenciar conflitos/lidar  

Delegar funções 

Estimular a equipe 

Reconhecer habilidades nos 

outros 

Saber trabalhar em equipe 

Capacidade de negociação 

Liderança 
Competências gerenciais 

relativas à liderança 

Quadro 3: Componentes da subcategoria liderança 

Os participantes do estudo informaram que sem a liderança não são capazes de 

influenciar e impulsionar o trabalho dos outros membros da equipe e que precisam motivar os 

outros para o desenvolvimento do trabalho, fato esse observado nas seguintes falas: 

 

 “eu preciso ter liderança para que os agentes comunitários possam me subsidiar 

com os dados que eu preciso saber...”(E.7) 

 

“A primeira coisa que pensei foi à capacidade de liderança (E.3)” 

 

A liderança é conceituada por alguns pesquisadores como a combinação dos diferentes 

comportamentos do líder, aplicados num processo de influenciar pessoas para atingirem suas 

metas, liderar e influenciar pessoas a mudar, não importa quão insignificante essa mudança 

possa ser. A liderança impulsiona o trabalho em equipe, a cooperação, os mecanismos de 

comunicação em todos os sentidos, constituindo-se atributos requeridos para o processo de 

mudança organizacional (HIGA E TREVIZAN, 2005; OLIVEIRA, 2010; VICENZI et al, 

2010).   

O fato de o enfermeiro ser o líder da equipe é algo determinado pela própria profissão, 

que prepara este profissional para liderar e gerenciar os demais. Observa-se que em manuais 

de normas e procedimentos do Serviço de Enfermagem das instituições de saúde atribui-se o 

papel de líder ao enfermeiro. Devido à forma que está estruturado seu trabalho e sua formação 

é natural o enfermeiro desempenhar o papel de líder (VICENZI et al., 2010). 

A liderança potencializa a coordenação e articulação das atividades que envolvem a 

produção do cuidado em saúde e enfermagem, bem como dos profissionais que a 

desempenham. O enfermeiro líder é o principal responsável pelo desenvolvimento e pela 
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organização de um ambiente que favoreça e potencialize a qualidade dos cuidados de 

enfermagem. Liderar requer a adoção de uma atitude participativa ao se relacionar com a 

equipe e tomar decisões, sem imposição do poder, valorizando o trabalho em equipe 

OLIVEIRA, 2010; VICENZI et al, 2010). 

Afirma-se, comumente, que a liderança na enfermagem é algo estabelecido, 

supostamente inquestionável. Ocorre a difusão desse modo de pensar em programas de 

treinamento, salas de aula, livros, congressos, dentre outros que fazem parte da formação do 

enfermeiro. No entanto, falta uma discussão mais profunda sobre o que é ser líder, antes dessa 

difusão. Ao contrário, a liderança do enfermeiro não ocorre de forma natural, mas devido à 

dinâmica do processo de trabalho que exige do enfermeiro a liderança, ou seja, ao ocupar o 

cargo de gerente, o enfermeiro se torna líder devido às funções que realiza (ibid).  

O gestor de serviços de saúde, enquanto líder, necessita saber trabalhar com sua 

equipe de maneira a expandir os conhecimentos e habilidades do grupo, visando gerar 

sinergia e desenvolvimento contínuo do mesmo. Além disso, é necessária a capacidade para 

saber lidar com as adversidades, os conflitos e as instabilidades no seu cotidiano de trabalho 

(FERNANDES et al, 2009). 

O líder representa o apoio ou guia da equipe, estimula seus seguidores, para que 

reduza suas inquietudes, melhore suas criatividades e suas iniciativas. Fomenta a 

responsabilidade, o espírito de equipe como também o desenvolvimento pessoal.  

Entretanto, alguns enfermeiros participantes não consideram sua liderança frente à 

equipe de trabalho como sendo bem desenvolvida, uma vez que se encontram desmotivados 

com a conjuntura política atual. Nesse aspecto, fica evidente que a liderança exercida pelos 

enfermeiros na SF pode estar comprometida pelo simples fato de ser resistente nos momentos 

de dificuldade, assim como pode ser observado pelas falas abaixo: 

 

“Vivemos num momento muito difícil de desvalorização do servidor público”(E.1). 

 

“Como alguém vai ter motivação para criar alguma coisa, incentivar a equipe, 

criar algum fluxo se você não recebe...”(E.6). 

 

Portanto, a motivação influencia muito no potencial do funcionário no seu ambiente. 

Muitos trabalham sobre pressão e insatisfeitos em relação as suas atividades, quando 

deveriam se sentir realizados pelo que concretizam. Portanto, a motivação é tudo aquilo que 

impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma 

propensão, a um comportamento específico, podendo esse impulso à ação ser provocado por 
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um estímulo externo (provindo do ambiente) ou também ser gerado internamente nos 

processos mentais do indivíduo (CHIAVENATO, 2006).  

Para Fernandes e colaboradores (2009), a motivação nos locais de trabalho é 

influenciada por fontes extrínsecas, que dizem respeito às forças externas à pessoa, e 

intrínsecas, que se referem às forças geradas pela própria pessoa. Desse modo, pode-se 

perceber que o indivíduo é motivado por uma série de necessidades. Os fatores que mais 

contribuem para a motivação no trabalho são oportunidades (educação, programas e 

oportunidades de treinamento), segurança no emprego, orgulho pelo trabalho, 

abertura/equidade (os mais altos líderes são acessíveis para todos os funcionários), 

camaradagem e remuneração ou benefícios. 

Luz (2011) indica em seu estudo que as competências para liderança esperadas do 

enfermeiro incluem comunicação, tomada de decisão, negociação, trabalho em equipe, 

relacionamento interpessoal, flexibilidade, empreendedorismo, criatividade, visão sistêmica, 

planejamento e organização. 

 Observou-se que os estudados consideram delegação de funções, o processo do 

trabalho em equipe e o gerenciamento de conflitos como competências gerenciais necessárias 

ao enfermeiro gerente da Atenção Básica à Saúde, como se observa pelas assertivas: 

 

“Vejo como competência também delegar funções, estímulo da equipe, reconhecer 

habilidades, pontos fortes em cada pessoa...” (E.2). 

 

Reconhecer os elos fortes, ver o que outro gosta de fazer e o estimular” (E.1). 

 

Delegar funções, neste estudo, mostra-se como parte integrante do processo de divisão 

do trabalho, entendida como a transferência de poder de decisão para a execução de tarefas 

específicas. Pode-se dizer que os enfermeiros sujeitos da pesquisa consideram que delegar 

funções é reconhecer que o outro possui capacidade e habilidades. É dividir o trabalho, é dar 

condições para que o outro se sinta parte, sinta-se importante, ou seja, pensar e repensar as 

estratégias de gerenciamento para que ela se dê de forma mais participativa e democrática. 

 Delegar pode ser definido simplesmente como o ato de conseguir que o trabalho seja 

feito por outros, ou direcionar o desempenho de uma ou mais pessoas para que as metas sejam 

atingidas. A delegação é o elemento central dessa fase do processo gerencial, porque muito do 

trabalho realizado pelo gerente depende também do esforço da equipe. Delegar não é uma 

opção, mas sim uma necessidade (MARQUIS e HUSTON, 2010). 

O gerente não deve apenas delegar, mas deve conhecer e viver a dinâmica do processo 

de cuidar e conhecer as pessoas que estão envolvidas nesse processo e o ambiente para que o 
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gerenciamento ocorra de acordo com os recursos humanos, materiais, tecnológicos e 

financeiros disponíveis. (ERDMANN e PINHEIRO, 1998; JONAS et al., 2011). 

A gestão de conflitos foi outra competência referida pelos participantes da pesquisa: 

 

“Vejo como competência gerenciar conflitos” (E.1). 

 

“Outra competência como a colega falou é lidar com conflitos na equipe”(E.3) 

 

“Particularmente entendo gerência como atividade ligada ao manejo de 

conflitos(E.6)” 

 

Uma das fundamentações do aparecimento frequente dessa competência pode ser o 

fato como descrito por Carvalho e colaboradores (2014a) do conflito constituir característica 

intrínseca e impossível de erradicar da vida organizacional, especialmente nas instituições em 

que os processos de trabalho são mediados, de forma imediata, pela interação social, como é o 

caso das organizações de saúde. 

Assim, o conflito pode ser definido como desacordo resultante das diferenças de 

ideias, valores, culturas ou sentimentos de duas ou mais pessoas. Apresenta significados 

positivos ou negativos, dependendo de experiências anteriormente vivenciadas, mas também 

da estratégia utilizada para o seu enfrentamento.  

Para a administração dos conflitos nas unidades, é essencial conhecer a sua origem, os 

quais, muitas vezes, se originam de problemas de comunicação, de estrutura organizacional e 

comportamento individual. Desse modo, é fundamental reconhecer essas diferenças entre as 

pessoas, aproveitando as desigualdades para que a organização represente mais do que a soma 

das partes desse indivíduo. A escolha da estratégia mais adequada depende desse aspecto, mas 

também de outros que devem ser considerados, tais como: a situação em si, a urgência da 

decisão, o poder e o status dos envolvidos, a importância da questão e a maturidade dos 

envolvidos (MARTA et al, 2010; CARVALHO et al, 2014). 

Para os participantes do estudo, gerenciar conflitos é visto como algo presente no 

exercício cotidiano do trabalho em todo serviço de saúde, que envolve tanto a relação entre 

equipe, entre equipe e usuários, entre os próprios usuários, entre gestão central e equipe. Elas 

ocorrem em todos os níveis e em todas as relações, no entanto o conflito entre a equipe é a 

considerada mais desgastante para o profissional gerente, aquele para o qual se gasta mais 

tempo na resolução e que, muitas vezes, acaba mal resolvido, uma vez que os envolvidos 

possuem grande convivência, cerca de 40 horas semanais, e se encontram desgastados pelos 

problemas diários. Tais participantes apontaram ainda que o enfrentamento dos conflitos é 



67 
 

sempre “tenso”, e que não há um modo sistematizado de lidar com eles, apesar de ocorrerem 

cotidianamente, assim como nota-se nas falas abaixo:  

 

 “outra competência como a colega falou é lidar com conflitos na equipe e isso 

também é uma grande dificuldade, sendo que você trabalha com a mesma equipe 

por anos” (E.7).  

 

“Adicionalmente é importante considerar que existem pelo menos 3 interesses 

diferentes em disputa quando discutimos um determinado ponto de gerência que 

podem ser conflitantes entre si, a saber: o do contratante/gestor; o do 

funcionário/gerente; o do usuário/paciente”(E.5). 

 

 Bazzo-Romagnolli e colaboradores (2014) apontam em sua pesquisa as seguintes 

causas mais frequentes de conflitos nas equipes de saúde da família: o descomprometimento 

de alguns funcionários com o trabalho coletivo; o não cumprimento de horário por 

profissionais de algumas categorias; insatisfação de alguns agentes comunitários de saúde 

mais qualificados com suas atribuições; falta de interação de algumas equipes de odontologia 

com os demais trabalhadores da unidade e a não utilização de protocolos por alguns 

profissionais.  

Quanto aos conflitos envolvendo usuários do serviço, alguns autores referem que a 

maioria deles se dá devido ao não atendimento às necessidades trazidas para a unidade, sendo 

mais comum a falta de vagas para consultas médicas ou problemas que não são da 

governabilidade dos trabalhadores e gerentes da unidade. Mesmo sendo explicadas as normas 

e limites do serviço, são frequentes as manifestações de conflitos entre os usuários e os 

trabalhadores, já que estes são “a linha de frente” (BAZZO, GIMENEZ E POLO, 2014 e 

CARVALHO, 2012).   

Marta e colaboradores (2010) referem que comumente, observa-se grande gasto de 

tempo com as estratégias dos gestores na área de enfermagem, para solução de conflitos. 

Porém, nem sempre os mesmos são resolvidos da melhor maneira possível. É comum a 

constatação da insatisfação dos envolvidos, ou de uma parte dos envolvidos, com a decisão 

tomada. 

O conflito faz parte então das relações, e ter habilidade para negociar, para dividir, 

para ouvir, para delegar e para comunicar-se são premissas para o trabalho em equipe. No 

contexto da atenção primária, a negociação é um instrumento fundamental de ajuste, gerador 

de consenso, capaz de sustentar e viabilizar propostas de ação conjunta. 

A capacidade de trabalhar em equipe foi outra competência apontada na discussão dos 

sujeitos, evidenciando-se um consenso em relação a essa competência. A fala abaixo traduz o 

pensamento do grupo: 
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“O enfermeiro deve desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, 

estabelecendo parcerias e relações efetivas entre os profissionais da equipe 

multiprofissional, já que somos considerados coordenadores, gerentes” (E.3). 

 

O trabalho em equipe se caracteriza por um conjunto de pessoas que interagem entre 

si, de tal forma que cada uma influencia e é influenciada pelas outras. É definido como um 

conjunto ou grupo de pessoas com habilidades complementares, comprometidas umas com as 

outras pela missão comum. Objetivos comuns são obtidos pela negociação dos atores sociais 

envolvidos em um plano de trabalho bem definido (ARAUJO e ROCHA, 2007; ALVES, 

2007; JONAS et al, 2011). 

A atenção básica e seu eixo estruturante, a estratégia saúde da família, só se 

materializam a partir dos saberes multiprofissionais, não se faz saúde da família com apenas 

uma categoria profissional, pois os saberes e as ações são interdependentes e complementares. 

Nesse sentido, não existe saber supremo e nem deve haver a soberania médica, uma vez que a 

saúde da família faz-se com olhar atento e diferenciado de cada membro da equipe, com a 

integração multiprofissional. Assim, o gerente deve garantir e valorizar o processo de 

comunicação e a efetividade do trabalho multiprofissional.  Deve liderar, direcionar os 

colaboradores de forma a atingir os objetivos, mas reconhecer que o sucesso de trabalho 

depende de cada um dos membros da equipe.    

Portanto, o trabalho em equipe é visto como possibilidade do cuidado ampliado, pois 

favorece aos profissionais da saúde expor seus conhecimentos, realizar avaliação de risco e de 

prioridades, articular o cuidado, a fim de buscar continuidade, intersetorialidade e 

integralidade, por meio da construção coletiva dessa equipe (KAWATA et al, 2011). 

A liderança permeia as capacidades e habilidades de gerenciar conflitos, capacidade de 

trabalhar em equipe, de negociação, de delegar funções, estimular a equipe e reconhecer 

habilidades nos outros. A articulação de todas elas é de extrema importância para o 

enfermeiro gerenciar os recursos e o cuidado.  

 

4.2.2 2ª SUBCATEGORIA- COMPETÊNCIAS GERENCIAIS RELATIVAS À GERÊNCIA 

DOS RECURSOS E DO CUIDADO. 

 

Utiliza-se uma figura ilustrativa (quadro 4) para iniciar essa subcategoria afim de 

apresentar as unidades que serão discutidas.  
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Unidade de Registro Unidade de Significação Subcategoria 

Gerir/administrar insumos e 

materiais 

Capacidade administrativa 

Gerir recursos humanos 

Gerência: organização da unidade 

Competências gerenciais 

relativas à gerência de recursos e 

do cuidado 

Conhecer o fluxo 

Conhecer a rede 

Conhecimento da área de 

abrangência 

Conhecimento de indicadores 

Conhecer o diagnóstico 

situacional 

Habilidade de articulação 

Gerência da clínica em redes de 

atenção 

Uso adequado da informação 

Planejar ações 

Coordenar ações 

Avaliar ações 

Gerência do cuidado 

Quadro 4: Componentes da 2ª subcategoria 

 

Administrar/gerir recursos/insumos e materiais foi citado como competência por 

quatro sujeitos, no entanto houve concordância entre os outros pesquisados. Esse ocorrido 

talvez possa ser justificado pelos apontamentos das diretrizes curriculares nacionais do curso 

de enfermagem de 2001, que incluem os conteúdos de administração/gestão entre aqueles 

considerados imprescindíveis ao desenvolvimento das habilidades.  As três afirmativas abaixo 

ilustram tal acontecimento.  

 

 “Vejo como competência administrar insumos”(E.1). 

 

“Concordo, eu acho gerir dos insumos, eu preciso saber o que meu paciente 

precisa...”(E.4). 

 

“Vejo também a capacidade de gerir insumos e materiais”(E.8). 

 

 O enfermeiro é um profissional que tem na sua formação uma maior ênfase na área 

administrativa do que a maioria das profissões na área de saúde. Nas diretrizes curriculares 

estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), os profissionais enfermeiros devem estar 

aptos a tomar iniciativa e fazer gerenciamento e administração da força de trabalho, dos 

recursos físicos, materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde (SALES et al., 

2014). 

A atenção básica coordena os demais níveis do sistema de saúde, abordando 

problemas comuns da comunidade, com prioridade aos serviços de prevenção, promoção, 
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cura, reabilitação visando à saúde e o bem-estar da população, tais fatos e o princípio 

doutrinário do SUS de hierarquização – entendido como um conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema – 

bem como o princípio da integralidade da assistência, entendido pelos enfermeiros 

pesquisados como competência gerencial o conhecimento da rede e dos fluxos, situação esta 

assinalada pelos seguintes discursos: 

 

“Precisamos conhecer fluxos...Precisamos conhecer a rede...”(E.3). 

 

“Nós precisamos dos fluxos, precisamos conhecê-los, sem eles não conseguimos dar 

continuidade no processo”(E.8). 

 

Adjunto à rede e aos fluxos, os enfermeiros reputam equitativamente como 

competência para a gerência conhecer a área de abrangência e conhecer o diagnóstico 

situacional. Fundamentam tal fato considerando que o processo de trabalho específico da 

gerência é composto por um conjunto de atividades próprias e inter-relacionado, com vistas à 

integralidade da atenção ao usuário e o atendimento de suas necessidades de saúde.  

A integralidade emerge como um princípio de organização contínua do processo de 

trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela busca de ampliar as possibilidades 

de resolução das necessidades de saúde de um grupo populacional. (FRACOLLI et al., 2011). 

A habilidade de articulação também foi mencionada pelos pesquisados como 

competência para gerência de UBS, como se verifica nas seguintes elocuções: 

 

“O enfermeiro no contexto da ESF deve participar na elaboração, coordenação e 

articulação do planejamento da unidade de saúde. O enfermeiro pode identificar os 

recursos e o perfil demográfico e epidemiológico da população adscrita 

relacionados com o planejamento da ESF”(E.9). 
 

“Vejo como competência também a habilidade de articulação, articulação no 

sentido de tecer a rede de cuidados com todas as esferas de atenção e cuidado, 

saúde, educação e ação social”(E.7) 

 

O planejamento, monitoramento e avaliação destacam-se como importantes 

tecnologias organizacionais, que permitem a realização de diagnósticos locais e, 

consequentemente, à readequação dos processos de trabalho à realidade, considerando as 

necessidades, dificuldades e possibilidades na Atenção Básica. Por meio do planejamento é 

possível organizar e qualificar o trabalho, no sentido de compartilhar objetivos e 

compromissos.  Ao planejar, os trabalhadores podem refletir sobre propostas de ação, com a 

finalidade de intervir sobre determinado problema, necessidade individual ou coletiva 

(TEIXEIRA, 2010).  
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O monitoramento das ações na AB ocorre a partir das informações produzidas, 

coletadas e organizadas no cotidiano da atenção. Para contribuir com esse processo, utilizam-

se de ferramentas, tais como os indicadores, que permitem aos trabalhadores e gestores do 

SUS descrever, classificar, ordenar, comparar ou quantificar, de maneira sistemática, aspectos 

de uma determinada realidade (BRASIL, 2012c). 

Os pesquisados também legitimam como competência gerencial conhecer indicadores.  

A fala de E. 7, descrita abaixo, nos leva a acreditar que os profissionais conhecem a real 

importância da utilização da informação como instrumento de negociação e transformação 

fundamental para o trabalho na atenção básica, no entanto não sabem onde buscá-las. 

  

“Conhecimento de indicadores, porque como eu vou saber qual a quantidade de 

material que eu preciso se eu não sei minha população, como eu vou saber qual a 

quantidade de medicamento se eu não sei o meu número de hipertensos...” (E.7). 

 

Os indicadores devem funcionar como uma bússola orientando a trajetória dos 

serviços, a fim de melhorar a gestão e a qualidade da assistência oferecida. Necessitam estar 

conectados a uma meta, sem a qual perdem o sentido, uma vez que só são úteis quando se 

sabe o que se almeja alcançar (PAES et al, 2015). 

 Fernandes e colaboradores (2009) analisam que conhecer os indicadores implica que 

o gerente saiba lidar com tecnologias duras, ou seja, saiba utilizar os sistemas de informação, 

manipular e analisar bancos dados, e isso nem sempre acontece. Superada essa situação, é 

necessário que as informações estejam atualizadas, localizáveis e acessíveis. Porém, muitas 

vezes, ocorre que quem opera os bancos de dados epidemiológicos mantém as informações 

centralizadas, ou seja, não as devolve para a unidade de saúde, o que também pode ser um 

obstáculo para a pactuação, monitoramento e avaliação mais sistematizada das ações e 

serviços de saúde. 

Já a avaliação envolve reflexão sobre o caminho que está sendo percorrido, possibilita 

a realização de ajustes quando necessário, mudanças estratégicas ou até total interrupção do 

plano (CAMPOS et al, 2010).  

Todos esses percursos podem ser reconhecidos como uma estratégia técnico-

administrativa, uma vez que objetiva auxiliar na tomada de decisão dentro dos serviços de 

saúde, e são elementos chaves para a gestão. 

Quando acontece a articulação e a integração entre as ações de cuidado e gerência, o 

enfermeiro desenvolve a sua melhor prática profissional, denominada de gerência do cuidado. 

Percebe-se, nesse momento, o entrelaçamento e complementaridade do cuidar (cuidado 

direto) e gerenciar (cuidado indireto), formando uma relação dialética e não dicotômica dessas 
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ações, resultando, com isso, na integralidade das atividades do enfermeiro (CHRISTOVAM et 

al, 2012).  

O discurso de E.5, apresentado a seguir, nos remete ao pensamento da dissociação do 

cuidado e a prática de gerenciar. Além disso, nos leva a inferir que as atividades que os 

enfermeiros desempenham na atenção básica extrapolaram a responsabilidade pelas atividades 

ligadas à equipe de enfermagem e de agentes comunitários de saúde, assumindo, na ausência 

de um gerente/gestor local, as suas funções. Ocorre, assim, uma sobrecarga de tarefas a serem 

desenvolvidas pelo enfermeiro. Essa forma de agir gerou um distanciamento do profissional 

enfermeiro entre o gerenciar e o cuidar no seu cotidiano de trabalho, e observaram-se, nos 

depoimentos, que houve dificuldade de articular essas duas dimensões. A fala de E.5 reflete o 

fato: 

 

“...resultam em última análise na precarização do trabalho do profissional 

enfermeiro que exerce essa atividade gerencial, adicionalmente às suas atribuições 

previstas...”(E.5) 

 

Hausmann e Peduzzi (2009) dizem que ao considerar que o cuidado é a marca e o 

núcleo do trabalho da enfermagem, compreende-se que as ações gerenciais do enfermeiro 

deveriam apresentar como finalidade a qualidade desse cuidado, de modo que a cisão entre as 

dimensões cuidar e gerenciar compromete essa qualidade e provoca conflitos no trabalho do 

enfermeiro, seja do profissional com a sua própria prática, seja na sua relação com a equipe de 

enfermagem e a equipe de saúde.  

Felipe et al (2011) destaca que o discurso dos enfermeiros, em algumas instituições de 

saúde, sobre o que eles realizam como processo de trabalho e o que gostariam de exercer, 

demonstra-se dicotômico em suas atividades diárias. Pois, ao mesmo tempo em que desejam 

atuar com foco no cuidado, acabam por ampliar o leque de suas atividades, assumindo as 

funções de outros profissionais. Tal atitude resulta no afastamento de sua própria função na 

questão da gerência do cuidado e desencadeia sentimentos de descontentamento e frustrações, 

uma vez que o cuidado exercido, inclusive na ESF, apresenta-se sucinto, sem planejamento e 

sistematização. 

De tal modo, pode-se dizer, embasados na atual pesquisa e na pesquisa de Fernandes 

e Silva (2013), que no interior do processo de trabalho desenvolvido pelo enfermeiro em 

unidades básicas de saúde, a tensão entre cuidar e gerenciar aparece como polos de oposição e 

não como ações intercessoras e intercomplementares, dificultando a implementação da 

gerência.  
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A redução de gerência à burocracia tende a tornar mecânica essa dimensão do 

processo de trabalho do enfermeiro. No entanto, o gerenciamento da assistência de 

enfermagem ao usuário não pode ficar prejudicado face à atividade burocrática. Vale 

considerar a sua finalidade em relação ao cuidado do paciente, isto é, a utilização da 

burocracia para garantir a racionalidade da organização, no sentido de estabelecer a 

adequação dos meios aos fins pretendidos para assegurar a máxima eficiência possível no 

alcance desses objetivos.  

É importante lembrar que a atividade gerencial é uma atividade-meio para a 

execução do trabalho, pois a atividade-fim é a assistência e o cuidado pautados em um dado 

padrão de qualidade, reconhecido pelo serviço como desejável. No entanto, a gestão desses 

processos deveria ser compartilhada (co-gestão), propiciando a construção dos objetivos e 

projetos de forma mais participativa, a fim de não sobrecarregar o trabalho do enfermeiro 

(JONAS et al., 2011). 

Em relação ao planejamento, Bazzo-Romagnolli e colaboradores (2014) apontam 

que o planejamento é a habilidade de maior importância para o gerenciamento e que no 

cotidiano do trabalho dos gerentes existem dificuldades para realizá-lo. Por outro lado, 

consideram que o planejamento acontece e está embutido nos processos gerenciais, e que a 

avaliação é tão importante quanto o planejamento.  

 

4.2.3 3ª SUBCATEGORIA: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS RELATIVAS À 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COGNITIVOS E AFETIVOS 

Unidade de Registro Unidade de Significação Subcategoria 

Conhecimento técnico-científico 

Conhecimento de leis 

Destreza 

Tomada de decisão 

Formação administrativa 

Saber argumentar 

Conhecimento dos conceitos de gestão e 

gerencia 

Capacidades cognitivas 

Competências gerenciais 

relativas à mobilização de 

recursos cognitivos e afetivos Resiliência Capacidade de adequação 

Capacidade de enfrentamento 

Jogo de cintura 

Criatividade 

Capacidades empíricas 

Autonomia 

Imparcialidade 

Neutralidade 

Valores 

Quadro 5: Ilustração da 3ª subcategoria 
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A figura anterior (quadro 5) ilustra a subcategoria que será apresentada neste item. 

Os investigados pelo presente estudo referiram como competência para a gerência o 

conhecimento técnico-científico, dentre eles o conhecimento e formação administrativa o 

conhecimento das leis que regem o SUS, além de conhecer como trabalha a intersetoralidade 

e destreza manual, como observamos nestas falas: 

 

 “Acho que faz parte das competências também ter conhecimento técnico”(E.6). 

 

“...e habilidades eu acho que você tem que ter destreza...”(E.7) 

 

“Capacidade de defender opinião, aqui mais ainda pela falta de gestor com 

conhecimento e por conta da política, defender opinião com conhecimento 

científico, com conhecimento de causa. Se não tivermos capacidade de defender 

nossa opinião com argumentos não conseguimos convencer ninguém de nossa 

capacidade”(E.3). 

 

Os pesquisados referem que uma boa bagagem de conhecimentos melhora a 

capacidade de análise, a capacidade de pensamento crítico-reflexivo e a capacidade de ação. 

Dessa forma, aprimoram-se as práticas que acarretam o alcance de bons resultados.  

Por mais que os processos sejam compartilhados com a equipe, é o gerente que inicia e 

finaliza o planejamento e avaliação das ações. É esse profissional que tem a fala com a gestão 

central e sinaliza os pontos que precisam ser revistos, é para ele também que surgem as 

demandas políticas e as ouvidorias. Portanto, não há como responder e dar conta de todas 

essas questões sem uma formação acadêmica sólida, sem a constante busca, apropriação e 

aquisição de conhecimento que se transformem em ferramentas de gestão. 

Já o conhecimento científico perpassa pelo conjunto de saberes teóricos necessários 

para a compreensão do fenômeno cuidado e gerenciamento, bem como de seus objetos, o 

indivíduo, a família, a comunidade, das situações específicas e únicas constituintes das 

interações pessoais, das organizações e instituições de saúde, dos processos de trabalho, da 

cultura organizacional, dos produtos e equipamentos em uso, das estratégias, estruturas, 

procedimentos, protocolos entre outros componentes, atualizados e baseados em evidências, 

visando à consolidação de melhores práticas na atenção ao ser humano.   

O conhecimento implica diretamente em outra competência referida pelo grupo, a 

tomada de decisão, como se observa na seguinte interlocução: 

  

“... tomada de decisão rápida, porque às vezes você não tem suporte e precisa agir 

rápido numa emergência, tomar atitudes e basear eu aprendi isso...”(E.7) 

 

Todo gerente precisa de conhecimento, informações atualizadas, confiáveis e 

completas para tomar decisões sobre as operações e o desempenho das ações da unidade sob 
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sua responsabilidade, pois, durante o processo de enfrentamento de problemas, é essencial 

repensar a prática gerencial nas UBS, objetivando melhorar o cuidado à população, 

cooperando para o desenvolvimento de serviços de saúde efetivos e capazes de executar ações 

compatíveis com as propostas do SUS. 

Para Tanaka e Tamaki (2012), a tomada de decisão pode ser considerada como a 

função que caracteriza o desempenho da gerência. Entretanto, independente do aspecto da 

decisão, ela deve ser fruto de um processo sistematizado, que envolve o estudo do problema, a 

partir da obtenção de dados, produção de informação. Em seguida, deve ocorrer o 

estabelecimento de propostas de soluções, escolha da decisão mais adequada, viabilização e 

implementação da decisão e análise dos resultados obtidos. 

Os pesquisados referiram que precisam muitas vezes se readaptar, dar novos 

significados, novas utilidades a ferramentas de trabalho, reinventar a assistência e 

reconfigurar a gerência com o que se tem para trabalhar. De tal modo, elegeram a resiliência 

como uma competência indispensável ao gerente de UBS. Relacionadas a ela, estão as 

competências capacidade de adequação, enfrentamento, jogo de cintura e criatividade. Tal 

questão pode ser observada nas falas que seguem. 

 
“Capacidade de enfrentamento, acho que atualmente é uma coisa que todos nós 

temos que ter. E resiliência porque a todo tempo temos que ficar nos adaptando, a 

todo tempo temos que pensar em como realizar alguma coisa sem ter o equipamento 

necessário de forma que não comprometer a qualidade do serviço”(E.2). 

 

“...temos que ter jogo se cintura para  se adaptar às condições o que é certo e o que 

temos...”(E.7). 

 

O conceito de resiliência tem sido utilizado para descrever a capacidade de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos, mesmo num ambiente desfavorável, de se construir ou se 

reconstruir positivamente frente às adversidades. Pode ser descrito também como um 

fenômeno que procura explicar os processos de superação de adversidades. Resiliência, ainda 

é o termo aplicado ao indivíduo que tem habilidade para reconhecer a dor, entender seu 

sentido e tolerá-la até resolver os problemas e conflitos de forma construtiva (PINHEIRO, 

2004; BARLACH et al 2008).  

Do mesmo modo, o ser resiliente é aquele que está saltando continuamente, se 

renovando continuamente, transformando constantemente. É um ser impulsionado por um 

propósito maior, proativo e que constrói realidades, totalmente diferente de um objeto, 

passivo, que se dobra e desdobra diante de uma adversidade ou crise. 

Para Barlach et al (2008), resiliência pode ser definida como a construção de soluções 

criativas diante das adversidades presentes nas condições de trabalho e dos negócios da 
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sociedade atual, da qual resulta um duplo efeito: a resposta ao problema em questão e a 

renovação das competências e do élan vital dos indivíduos. Dessa forma, a resiliência está 

ligada à criatividade. 

Caveião e colaboradores (2013), em seu estudo, concebem que alguns autores 

apresentam a importância da criatividade e da inovação nos serviços de saúde, distinguindo 

esses conceitos como o comportamento criativo, que é o aprimoramento de um elemento ou 

ação conhecidos, enquanto inovação significa encontrar novas alternativas. A criatividade é 

uma das competências mais fáceis de encontrar no comportamento das pessoas nas 

organizações, sendo mencionada como comportamento criativo, ou de fazer melhor o que já 

vinha sendo feito. 

A autonomia, similarmente, foi referida como competência gerencial. A fala adiante 

traz essa representação. 
 

“Acredito que o gerente teria que ter uma autonomia...”(E.4) 

 

“O gerente precisa de autonomia para executar melhor sua função”(E.6) 

 

Jonas e colaboradores (2011) corroboram com os pesquisados ao afirmar que o 

processo de autonomia pressupõe que o profissional enfermeiro possa interferir no processo 

de definição das prioridades na assistência. A autonomia está embasada na direção da vontade 

do indivíduo para a ação, a partir de influências sociais e culturais. 

O gerenciamento do cuidado exige do enfermeiro uma visão que integre e acolha 

valores e lógicas diferenciadas, impressas nas necessidades dos usuários, não manifestos ou 

reconhecidos até algum tempo atrás. Nesse sentido, é  necessário, por parte desse profissional, 

um envolvimento das inter-relações, na sua potencialidade de criatividade e autonomia, no 

sentido de dar conta das necessidades do processo de trabalho, uma vez que a autonomia é 

necessária para a definição de ações prioritárias para a assistência à saúde, no âmbito da área 

de abrangência das USF (JONAS et al., 2011). 

Desse modo, a autonomia responsável e coerente com os princípios do SUS é 

imprescindível ao desenvolvimento da ação gerencial, uma vez que sua ausência  inviabiliza a 

organização e o controle do processo de trabalho.  

Um dos pesquisados ainda apontou como competência ser idôneo, imparcial e neutro. 

Como se observa na transcrição: 

 

“Então eu acho assim que as competências mais necessárias são ser idônea, 

imparcial, neutra religiosamente e politicamente... Eu queria realmente ser neutra, 

ser imparcial, pois estou ali para ser profissional de saúde não para ser 

política”(E.7). 
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A imparcialidade e a neutralidade são competências gerenciais descritas como valores 

e envolvem o âmbito de saber separar as crenças, a cultura, a posição política do local de 

trabalho. Esse tipo de postura torna-se difícil, pois, como afirma André e Ciampone(2007b), o 

gestor imprime no trabalho a sua marca, impulsionando ou não a equipe por meio de seu 

próprio trabalho, ou seja, torna-se modelo, referência em decorrência da postura que adota 

frente ao jogo de forças que influenciam o cotidiano do serviço. Nessa perspectiva, parte-se 

do pressuposto de que o gestor de uma UBS deve ter uma visão ampliada de saúde, ser capaz 

de uma priorização adequada dos problemas e necessidades da comunidade e de implementar 

o modelo de assistência integral e da gestão participativa, o que exige que este tenha 

competências para tal. 

Alguns estudos sobre competências apontam que as competências essenciais presentes 

nas organizações são aquelas difíceis de serem imitadas e são favorecidas pelas habilidades 

pessoais e interpessoais manifestadas pelo gerente. Estas incluem trabalho em equipe, 

habilidade para informar, pensamento sistêmico, habilidade para trabalhar com informações e 

tecnologia, criatividade na solução de problemas, habilidades de comunicação, autoconfiança 

e autoestima (FERNANDES et al., 2009; DECKMAN et al., 2013; JONAS, 2011). 

Deckman e colaboradores (2013), em sua pesquisa, encontraram, dentre as 

competências gerenciais mencionadas frequentemente nos estudos analisados, as seguintes: 

gerenciar e executar o cuidado de enfermagem com eficácia, habilidade e atitude para um 

cuidado ético, seguro e de qualidade ao ser humano e sua coletividade, tomada de decisão, 

liderança, comunicação, gerenciamento de recursos humanos e materiais; integração do 

conhecimento, conhecimento do sistema, do pessoal, das dinâmicas das relações humanas e 

do potencial de cada funcionário.  

Além dessas competências, são citadas ainda as competências trabalhar a 

intersetorialidade, a criatividade e a inovação nos serviços de saúde, a organização de 

atividades, o planejamento de ações e a negociação, interação e realização da gestão de 

pessoal, exercer papel facilitador, articulador e motivado r(DECKMAN et al., 2013). 

Rocha e colaboradores (2013) observam que a capacidade de negociação, a habilidade 

para o diálogo, a persistência, o jogo de cintura, a flexibilidade; o controle emocional; a 

habilidade para lidar com dados e interpretá-los, e a paciência são princípios fundamentais 

para determinar o sucesso na gestão. 

Em um estudo realizado no Brasil pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado 

de São Paulo com enfermeiras responsáveis por serviços de saúde, foi estabelecida a 

necessidade das seguintes competências: liderança, comunicação, tomada de decisão, 
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negociação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

empreendedorismo, criatividade, visão sistêmica, planejamento e organização (FURUKAWA, 

2011). 

Frente aos estudos citados, observa-se o alinhamento da visão e o entendimento dos 

enfermeiros pesquisados acerca das competências gerenciais.  
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4.3 CATEGORIA: DIFICULDADES DO PROCESSO GERENCIAL PELO 

ENFERMEIRO NA UBS. 

 

Com essa discussão e análise, tentou-se apreender o que o enfermeiro gerente de 

UBS reconhece como dificuldade ou entrave para o processo gerencial. Apresenta-se abaixo 

um esquema da composição dessa categoria (quadro 6 ). 

Unidade de Registro Unidade de Significação SubCategoria % Categoria 

Falsa autonomia 

Recursos humanos escassos 

Falta de gerência e autonomia sobre o RH da 

unidade 

Recursos materiais inadequados 

Falta de computadores em rede 

Sobrecarga de planilhas/Papeis sem 

funcionalidade 

Dificuldade de acesso aos indicadores 

Dificuldades de RH e insumos 

Dificuldades 

relacionadas ás 

condições de 

trabalho 

44,66 D
ificu

ld
ad

es d
o
 P

ro
cesso

 G
eren

cial p
elo

 E
n
ferm

eiro
 

Conflito na equipe 

Trabalhar com a mesma equipe 

Estabelecer limites no relacionamento pessoal 

e profissional 

Disputa de poder 

Dificuldades do trabalho em 

equipe 

Desvalorização do servidor 

Fragilidade de vínculo 

Falta de processo de avaliação seria do 

servidor 

Dificuldades de vínculo 

Inexistência de legislação especifica para 

atividade gerencial 

Falta de remuneração adicional 

Imposição da atribuição gerencial ao 

enfermeiro 

Entraves legislativos 

Não ser ouvido 

Falta de gestão participativa 

Gestão central muito longe 

Verticalidade no processo de planejamento 

Verticalidade Dificuldades 

relacionadas a 

centralização 

das decisões 

2

27,07 
Gestores sem capacitação técnica 

Gestores sem conhecimento de saúde pública 

Gestão central sem capacidade administrativa 

Entraves relacionados a questões 

governamentais 

Desmantelo da rede 

Fluxos indefinidos/falta de fluxos 

Cada dia a rede trabalha de uma forma 

Não ter continuidade no processo 

Falta de integralidade 

Dificuldades na integralidade Dificuldades 

relacionadas à 

rede de atenção 

2

28,27 

Falta de rede 

capacitadora/educadora/educação permanente 
Entrave falta de EPS 

Quadro 6: composição da 2ª categoria 
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4.3.1 1ª SUBCATEGORIA- DIFICULDADES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO. 

 

Inicia-se a subcategoria com uma figura para ilustrar as unidades que a compuseram 

(quadro 7).  

 

Unidade de Registro Unidade de Significação Subcategoria 

Falsa autonomia 

Recursos humanos escassos 

Falta de gerência e autonomia sobre o RH da 

unidade 

Recursos materiais inadequados 

Falta de computadores em rede 

Sobrecarga de planilhas/Papéis sem funcionalidade 

Dificuldade de acesso aos indicadores 

Dificuldades de RH e 

insumos 

Dificuldades 

relacionadas às 

condições de 

trabalho 

Conflito na equipe 

Trabalhar com a mesma equipe 

Estabelecer limites no relacionamento pessoal e 

profissional 

Disputa de poder 

Dificuldades do trabalho 

em equipe 

Desvalorização do servidor 

Fragilidade de vínculo 

Falta de processo de avaliação séria do servidor 
Dificuldades de vínculo 

Inexistência de legislação específica para atividade 

gerencial 

Falta de remuneração adicional 

Imposição da atribuição gerencial ao enfermeiro 

Entraves legislativos 

Quadro 7: figura ilustrativa desta subcategoria 

 

Nessa primeira categoria, a falsa autonomia foi a unidade de registro que teve maior 

frequência, sendo apontada por seis dos dez participantes.  Tal questão, segundo os 

pesquisados, correlaciona-se à falta de respaldo para a tomada de decisões, o que dificulta 

sobremaneira o desenvolvimento das atividades e a execução de mudanças para melhoria nas 

unidades de saúde. Eles ainda referem que frequentemente são submetidos a pressões políticas 

que dificultam ainda mais o desenvolvimento das atribuições no cargo, conforme pode-se 

observar pelas falas abaixo: 

 

“O gerente teria que ter uma autonomia maior, em tudo, principalmente no 

processo de decisão e planejamento”(E.4). 

 

“Eu fico também com isso, autonomia, mas autonomia não depende de mim, não 

tenho poder de mudar, a autonomia me é dada em parcelas...” (E.9). 
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“Sim, o grande problema é a falsa de autonomia. É porque autonomia é uma coisa 

que vem de cima da gestão”(E.10). 

 

Sales et al (2014) e Jonas et al(2011) corroboram com os pesquisados ao referir que a 

falta de autonomia inviabiliza o desenvolvimento das atividades, a organização, o controle do 

processo de trabalho e a execução de mudanças para melhoria nas unidades de saúde.  

Foi mencionada também a falta de autonomia sobre os recursos humanos da unidade:  

 

“A falta de gerência e autonomia sobre o RH da unidade é um grande entrave, 

temos uma falsa gerência sobre o RH, não temos o poder de avaliar, punir e trocar 

o funcionário que não tem perfil. (E. 7 ) 

 

Os pesquisados referiram que, por vezes, percebem que alguns profissionais não 

possuem perfil para o trabalho na atenção básica. Constatam, ainda, que os agentes 

comunitários não executam as atribuições que lhes são pertinentes e que, mesmo após 

solicitações, advertências e abertura de auditoria, nada acontece com os respectivos 

profissionais.   

Assim, pode-se afirmar que ocorre a delegação de responsabilidade ao gerente sem a 

equivalente delegação de poder decisório, transferindo-se responsabilidades pela 

implementação de decisões centralizadas, porém sem a prerrogativa de poder modificá-las, 

conforme a necessidade local. 

Acredita-se que talvez a falsa autonomia seja proveniente da inexistência de uma 

legislação para atividade da gerência que descreva as respectivas atribuições do gerente, uma 

vez que os pesquisados descrevem essa inexistência como fator dificultador do processo 

gerencial.  A falta da legislação também pode ser o gerador de conflitos e disputa de poder 

dentro da equipe. Ela foi referida como entrave por 3 pesquisados.  

No município estudado, há uma imposição da atribuição ao enfermeiro, o que segundo 

os pesquisados acaba por sobrecarregar seu trabalho e constituindo outro entrave para a 

gerência, como nota-se nas seguintes citações: 

 

“Habitualmente o que observamos é a imposição dessa atribuição ao profissional 

enfermeiro da equipe. Isso, ao meu ver, decorre principalmente por diferenças de 

classe que se concretizam em maiores dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, instabilidade e insegurança do vínculo laboral, achatamento e 

disparidade salarial frente a demais categorias profissionais entre outras condições 

que resultam, em última análise, na precarização do trabalho do profissional 

enfermeiro que exerce essa atividade gerencial, adicionalmente às suas atribuições 

previstas, porém sem receber remuneração adicional”(E.5) 

 

“É importante considerar que essa atividade não está prevista nas atribuições de 

um determinado profissional. A legislação que institui a PNAB é omissa em relação 

às atribuições gerenciais”.(E.5) 
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De fato as atividades gerenciais na área da saúde carecem de um embasamento legal 

que defina suas atribuições legais e responsabilidades. A Política Nacional de Atenção Básica 

(BRASIL, 2012a), que determina e define responsabilidades quanto ao corpo clínico e 

profissionais da Saúde da Família, não encontra similar quanto à temática em questão e 

definição de responsabilidades referente aos gerentes de UBS.  Ao contrário, observa-se que é 

descrito como atribuição de todos os profissionais “participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da UBS”.  

Apesar de não estarem definidas, são direcionadas à pessoa do gerente, nesse caso, o 

enfermeiro, as atividades que envolvem a função de interlocutor, mediador do processo de 

trabalho e de tomada de decisões, o que acarreta sobrecarga de trabalho e, ainda, angústia por 

não darem conta de todos os processos de trabalho. 

Dias e colaboradores (2005) afirma que o enfermeiro assume a função de gerente por 

não haver, entre os profissionais da UBS, quem se disponha a realizar tal tarefa. Assim, a 

gerência acaba ficando a cargo do enfermeiro.  

No entanto, ao assumir a função gerencial da Unidade, o que ocorre em termos 

práticos é um acúmulo de funções que acaba por sobrecarregar o enfermeiro, prejudicando o 

desenvolvimento de seu trabalho e, consequentemente a eficiência da própria Unidade em 

assistir a população. Logo, o excesso de incumbências leva a um atropelamento na execução 

de ações. 

Bazzo-Romagnolli e colaboradores (2014) aponta que nas unidades da Atenção 

Básica, os enfermeiros desenvolvem, no dia a dia, múltiplas atividades no campo da 

assistência na estratégia Saúde da Família, da gerência e da educação, ampliando as 

responsabilidades, que associadas às dificuldades existentes e ao interesse em proporcionar o 

bom andamento do serviço, sobrecarregam o seu cotidiano, o que acarreta sentimento de 

sobrecarga, estresse e insatisfação com o trabalho. 

A pesquisa realizada por Bazzo-Romagnolli e colaboradores (2014) corrobora com os 

resultados apresentados nesta categoria, uma vez que os enfermeiros pesquisados por eles 

também apontaram como fragilidade para o exercício da função gerencial a não formalização 

legal do cargo de gerente e consequentemente o não recebimento de gratificação pelo 

exercício dessa função e a autonomia relativa para o gerenciamento dos trabalhadores, quanto 

à divisão de tarefas e de coordenação da unidade básica. 

Em relação à falta de remuneração adicional, a pesquisa de Mesquita e colaboradores 

(2013) apontou que o salário foi considerado o maior fator gerador de insatisfação por parte 
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dos gerentes. Isso ocorre pelo fato de não ser coerente com a responsabilidade e funções 

desempenhadas.  

Somando-se a esses fatores, há à falta de recursos humanos que foi considerada por 

60% dos participantes como dificuldade para o processo gerencial, como se observa nas 

seguintes falas: 

 

“Outra dificuldade é a falta de profissional”(E.3). 

 

“Vejo entraves também em relação à dificuldade de RH, falta de profissional”(E.5). 

 

Os recursos humanos escassos geram sobrecarga de atividade e prejudicam a 

qualidade do cuidado prestado à população, por dificultar o cumprimento das metas 

pactuadas.  

No estudo de Bazzo-Romagnolli e colaboradores (2014), o reduzido número de 

profissionais no serviço apareceu como fator de tensão no trabalho gerencial. O estudo de 

Ohira e colaboradores (2014) considera que a escassez de profissionais faz com que o gerente 

assuma múltiplas funções inerentes ao processo de trabalho na UBS e não somente aquelas 

pertinentes ao cargo de Gerente. 

Jonas e colaboradores (2011) descrevem que ao longo desses anos de existência da 

ESF, os processos de trabalho vêm se tornando mais complexos e novas metas são criadas 

para a Atenção Primária em Saúde. Em contrapartida, o número de profissionais continua o 

mesmo. 

Observou-se que os pesquisados passavam por período de sofrimento e insatisfação, 

devido à falha da intermediação entre as expectativas do trabalhador e a realidade imposta 

pela organização de trabalho.  Eles apontaram que associadas às pressões vivenciadas e a falta 

de profissionais, a desvalorização do servidor público e a falta de salários são fatores cruciais 

para a desmotivação: 

 

“Vivemos num momento muito difícil de desvalorização do servidor público, como 

alguém vai ter motivação para criar alguma coisa, criar algum fluxo se você não 

recebe”(E.9). 

 

“Adicionalmente baixos salários, fragilidade de vínculo e muitas vezes situações de 

assédio moral são condições tensionadoras da prática gerencial”(E.5). 

 

Bezerra e colaboradores (2010) dizem que a valorização e o reconhecimento do 

trabalho executado faz-se mister para o estímulo da motivação, visto que, uma vez 

implementados, o sujeito sente vontade de realizar bem a sua labuta. Em geral, o contrário 
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ocorre em razão de um sentimento de desvalorização e de falta de reconhecimento dos 

gestores em relação ao trabalho de gerência. 

Mesquita e colaboradores (2013) contribuem ao ressaltar que, em nossa sociedade, o 

trabalhador encontra-se exposto a diversas formas de precarização das condições de trabalho, 

com contratos temporários, baixas remunerações, jornada dupla ou tripla, pressão pela maior 

produção num menor espaço de tempo, além de modelos organizacionais que dispensam o 

uso da criatividade e estimulam competição entre os trabalhadores, o que pode contribuir para 

a desvalorização dos mesmos, além de sofrimento.  

Ademais, a ausência de medidas de punição no serviço público, as relação entre 

membros da equipe, recursos humanos sem perfil e sem formação para trabalhar na ESF, 

ausência de um programa de avaliação permanente dos funcionários e um plano de carreira, 

cargos e salários também foram elencados como dificuldades na gerência.  

O gerenciamento de recursos humanos vai ao encontro da necessidade de capacitação 

profissional no intuito de gerar mudanças e resultados desejáveis para o exercício de tal 

atribuição. Também é visível a ideia de que o gerente obtém seus resultados mediante o 

desempenho de outros trabalhadores, ou seja, ele depende da atuação profissional de 

determinados sujeitos para beneficiar-se e considerar sua atuação como executada. 

Aliado à problemática dos recursos humanos está à deficiência de recursos materiais e 

infraestrutura. Segundo os pesquisados, a evolução da Atenção Básica no município não foi 

acompanhada pela melhoria e aumento de infraestrutura dessa rede de serviços – de espaço 

físico, de equipamentos, nem a expressiva descentralização de atividades para as unidades 

básicas – o que também têm gerado dificuldade para o gerenciamento e adequado 

funcionamento destes serviços. Fato representado pelas manifestações abaixo: 

 

“eu sei o que meu paciente precisa, mas não tenho o que ele precisa, então fica 

difícil trabalhar sem ter o material e eu não sou responsável pela compra nem ao 

menos pela indicação, eles compram o que eles querem sem ao menos saber que é o 

necessário... O pedido é feito por pessoas que não conhecem nada, não sabem da 

qualidade do produto e nem tem conhecimento... ... Acredito que nossos pareceres 

deveriam ser levados em consideração, nós deveríamos ser consultados, os produtos 

teriam que ser avaliados...os descritivos teriam que passar por pessoas 

técnicas”(E.4). 

 

“Não suficiente, rotineiramente, as equipes enfrentam dificuldades para suas 

práticas cotidianas (inclusive as gerenciais) quanto a estrutura e aos recursos 

físicos e materiais, com pouco ou nenhum apoio institucional”(E.5). 

 

 

Essa realidade de insuficiente infraestrutura, insumos e materiais dos serviços da 

Atenção Básica, acabam por comprometer a aposta do Ministério da Saúde: a constituição de 
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Redes de Atenção à Saúde, articuladas e ordenadas pela atenção básica. Tais medidas  

possibilitariam uma maior qualificação e resolubilidade e consequentemente a integralidade 

da atenção. 

A falta de uma rede informatizada é outro grande problema para a gerência na atenção 

básica. Essa lacuna impossibilita que os profissionais atuantes nas comunidades locais lancem 

os dados dos relatórios preenchidos no sistema E-SUS e analisem as condições de saúde da 

população de interesse, com base em dados estatísticos e epidemiológicos, além de dificultar 

o acesso a outros pontos da rede. Como visto abaixo: 

   
“Um entrave que temos é a tecnologia de comunicação, não temos computador, 

telefone, internet” (E.4). 

 

“Sem a rede informatizada perdemos tempo com retrabalho,...” (E.3). 

 

A deficiência de recursos materiais, insumos e equipamentos, em muitos momentos, 

torna o atendimento inadequado, gerando a insatisfação do usuário, sobrecarga e estresse da 

equipe de saúde com queda de rendimento, tornando a função gerencial ainda mais 

conflituosa e desgastante para o profissional em seu cotidiano (WEIRICH, 2009). 

 Para Cecílio e colaboradores (2012) apesar da ABS estar constituída como um lugar 

de acesso aos serviços de saúde para milhões de cidadãos, não reúne condições materiais e 

simbólicas para funcionar como o centro de comunicação entre os vários pontos da rede de 

atenção a saúde. 

Outra dificuldade apontada é o excesso de planilhas e papéis sem funcionalidade que 

acabam por reduzir a gerência à burocracia e tendem a tornar mecânica essa dimensão do 

processo de trabalho do enfermeiro. Logo, ainda coexiste o papel imposto pela grande maioria 

das instituições, que sempre direcionam o enfermeiro para suas funções essencialmente 

administrativo-burocráticas, que é um fator limitante no desenvolvimento do trabalho 

gerencial centrado no cuidado, como visto abaixo: 

   
 “Preenchemos várias planilhas sem funcionalidade... olha eu notei esse mês que 

nem a data das planilhas eu troquei desde de janeiro e ninguém viu, ou seja não 

serve realmente para nada”(E.3). 

  

“E em relação a papel que você falou eu entendo que são apenas mais atribuições 

que temos que fazer sem retorno algum, por exemplo, aquele mapa trimestral de 

preventivo e mamografia eu mando o mesmo sempre e ninguém nem percebeu isso, 

ou seja, não serve para nada mesmo, é só mais uma função” (E.1). 

 

  “E nenhum documento retorna para você dizendo o indicador, dizendo olha sua 

cobertura esta baixa, não há nenhum retorno...”(E. 10). 
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O excesso de planilhas que, segundo os pesquisados, não possuem finalidade 

específica, uma vez que não geram dados estatísticos possíveis de serem avaliados e 

trabalhados para melhorar as condições de saúde da população, acaba por ocupar grande 

tempo dos profissionais, tempo esse que gostariam de aplicar à assistência.  

Além de relatar a dificuldade em preencher a grande quantidade de formulários, E.3 

demonstrou que a coleta de dados é tão rotineira que ela não presta mais atenção ao 

significado.  A qualidade da informação costuma ser consequência da qualidade com que se 

realizam as suas etapas, compreendendo desde o registro, a coleta, o processamento até a 

disponibilização dos dados produzidos pelos Sistemas de Informações. O retorno das 

informações para quem as gerou poderá desencadear estímulo ao trabalho, colaborando para o 

aumento do compromisso dos trabalhadores e incentivo à produção dos dados, assim como o 

inverso é verdadeiro, como mostrado nas falas.  

Nesse contexto, não basta apenas que a retroalimentação ocorra, mas para que de fato 

ela seja utilizada no processo de tomada de decisão, a SMS necessita criar condições de 

trabalho favoráveis à execução das ações a serem implantadas e/ou implementadas 

(PINHEIRO, 2009). Tal ação traria sentido a todas as planilhas e as desvincularia da 

burocratização do serviço e perda de tempo.   

A fala de E.10 evidencia a dificuldade de acesso aos indicadores, dificultando, dessa 

forma, ainda mais o trabalho, uma vez que nesse processo, o gerente, para estabelecer a 

programação das ações em saúde, deverá adotar normas e parâmetros que servirão de base 

para o cálculo de metas e recursos necessários ao desenvolvimento das ações. Além disso, 

deve se valer de um sistema de informação que permita selecionar indicadores que irão 

subsidiar o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas.  A 

utilização de indicadores de saúde permite o estabelecimento de padrões, bem como o 

acompanhamento de sua evolução ao longo dos anos.  

Jonas e colaboradores (2011) relatam que a utilização da burocracia deveria servir 

apenas para garantir a racionalidade da organização, no sentido de estabelecer a adequação 

dos meios aos fins pretendidos para assegurar a máxima eficiência possível no alcance desses 

objetivos. No entanto, no município em questão a gerência tem sido reduzida à burocracia, o 

que tem tornado mecânica essa dimensão do processo de trabalho do enfermeiro. 
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4.3.2 2ª SUBCATEGORIA: DIFICULDADES RELACIONADAS À CENTRALIZAÇÃO 

DAS DECISÕES 

 

Apresenta-se a seguir uma figura ilustrativa da subcategroria (quadro 8 ). 

 

Unidade de Registro Unidade de Significação SubCategoria 

Não ser ouvido 

Falta de gestão participativa 

Gestão central muito longe 

Verticalidade no processo de planejamento 

Verticalidade Dificuldades 

relacionadas a 

centralização das 

decisões 
Gestores sem capacitação técnica 

Gestores sem conhecimento de saúde pública 

Gestão central sem capacidade administrativa 

Entraves relacionados a 

questões governamentais 

Quadro 8: figura ilustrativa desta subcategoria. 

 

Aliada aos fatores anteriormente discutidos, os pesquisados relatam que a falta de 

gestão participativa enquadra-se como outro entrave importante para o exercício da gerência. 

Os discursos abaixo confirmam: 

 

“Aqui no município o que mais me dificulta é não ser ouvido... nada se resolve, 

para gestão central está tudo resolvido, tudo certo. Mas para nós que estamos na 

ponta, nada se resolveu...”(E.7).  

 

“A gestão central esta muito longe, longe mesmo... Eu falo longe nesse sentido de 

ajuda, eles não querem nos ajudar em nada”(E.2). 

 

“Os entraves ao meu entender passam pela verticalidade do processo de 

planejamento das ações e decisões alheias à participação dos profissionais que as 

executam...”(E.5).  

  

Por meio desses discursos, é possível compreender que, por vezes, os gerentes se 

sentem depositários de demandas, advindas de vários setores da secretaria, repassados de 

forma fragmentada, e muitas vezes sem condições estruturais na unidade para que sejam 

desenvolvidas contrariando a proposta de gestão do Plano Nacional de Saúde (BRASIL, 

2016) que prevê o fortalecimento da gestão democrática, participativa, descentralizada, a qual 

parte da realidade local e planeja ações estratégicas com a participação dos trabalhadores de 

saúde. 

 Gil (2006) considera que esses fatos reforçam a ideia de que as relações estabelecidas 

entre as gerentes e as instâncias centrais da secretaria de saúde indicam que, no campo 

organizacional, a descentralização ainda não ocorreu, pois, na prática, o que se verifica é uma 
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desconcentração de ações e serviços pensados por uma ou mais instâncias para serem 

desenvolvidas na ponta de sistema, “o chão de fábrica do SUS”.  

A gestão hierarquizada e verticalizada cria dificuldades gerenciais e fragmentação do 

processo de trabalho em quase todas as áreas. Para que ocorra de fato um trabalho integrado 

que contribua para aumentar o impacto das ações, é importante não somente facilitar a 

comunicação entre as várias unidades de saúde, setores e níveis gerenciais, mas adotar um 

sistema que produza um compartilhamento simultâneo de responsabilidades pelas ações 

sistemáticas com definição de papéis. 

A falta de gestão participativa pode ser reflexo de outro entrave também evidenciado 

pelos pesquisados: a falta de capacitação dos gestores centrais, dita também como falta de 

gestor com conhecimento: 

 

“você precisa ser comandado por uma pessoa que tenha conhecimento, alguém que 

entenda de gestão, de atenção básica de política pública de saúde. Precisamos de 

alguém na gestão central que tenha capacidade administrativa”(E.6) 

 

“Dentro de um hospital pelo menos, normalmente você tem alguém acima de você 

que é enfermeiro que minimamente tem algum conhecimento, mas na atenção básica 

isso geralmente não acontece...”(E.7) 

 

“Pode-se dizer que uma dificuldade de exercer a gerência de unidade básica de 

saúde é não ter uma chefia capacitada para tal, um gestor sem capacitação 

técnica”(E.3) 

 

As falas apontam que algumas vezes os secretários de saúde são despreparados e 

muitos de seus interesses destoam da finalidade que os serviços de saúde deveriam atingir. 

Relatam sobre atitudes populistas dos gestores (secretários e prefeitos) na área da saúde com 

intuito de conseguirem retorno político. Reforçam a dificuldade de gerenciar quando os 

secretários municipais não são da área da saúde e não compreendem a complexidade desse 

setor. Fica evidenciado ainda que, por questões político-partidárias, muitas vezes os gestores 

centrais não possuem o preparo e as habilidades esperadas para o cargo, o que culmina com 

uma gestão centralizada e descontinuidade de processos anteriores.  

André e Ciampone (2007) corroboram os resultados deste estudo ao apontar que um 

gestor despreparado para tal função é um dos problemas encontrados no serviço público, pois 

propicia discrepâncias quanto à liderança necessária para conduzir processos de mudança e 

executar políticas de saúde, levando, assim, à manutenção de projetos que devem ser 

superados. Analisam que, na atenção básica, a gerência enfrenta limitações de diversas 

ordens: financeiras, da legislação municipal e do exercício de subjetividades permeadas pelas 

relações de poder advindas da dimensão político-partidário. 
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 Ximenes Neto e Sampaio (2007) também apontam que há conflitos ideológicos no 

gerenciamento da ESF, que faz com que os gerentes se situem numa delicada posição 

administrativa para desenvolver um processo de trabalho que seja adequado às necessidades 

de saúde e às diferentes realidades, numa estrutura mínima. 

 

4.3.3 3ª SUBCATEGORIA: DIFICULDADES RELACIONADAS À REDE DE ATENÇÃO 

 

Inicia-se a subcategoria com uma figura ilustrativa sobre a mesma (quadro 9). 

 

Unidade de Registro Unidade de Significação Subcategoria 

Desmantelo da rede 

Fluxos indefinidos/falta de fluxos 

Cada dia a rede trabalha de uma forma 

Não ter continuidade no processo 

Falta de integralidade 

Dificuldades na integralidade Dificuldades 

relacionadas à 

rede de atenção 

Falta de rede capacitadora/educadora/educação 

permanente 
Entrave falta de EPS 

Quadro 9: figura ilustrativa desta categoria 

  

O desmantelo da rede de atenção à saúde e a falta de fluxos interferem diretamente na 

garantia da integralidade e resolutividade das ações, ferindo princípios do SUS, e são 

apontados como os principais entraves do processo gerencial nesta categoria.  As falas abaixo 

refletem o descontentamento dos profissionais: 

 

“Precisamos conhecer fluxos, precisamos ter fluxos na verdade e o município não 

tem. Precisamos conhecer a rede, e não temos conhecimento, cada dia o município 

trabalha de uma forma”.(E.3) 

 

“É fluxo definido nunca tivemos, mas nós tivemos uma coisa parecida antigamente, 

quando entramos, e com o tempo isso se perdeu e hoje em dia não temos nada. Nós 

precisamos deles, precisamos conhecê-los, sem eles não conseguimos dar 

continuidade no processo”(E.8) 

 

“Nós não sabemos mesmo como está o fluxo, não sabemos se tem que ser pelo 

carro, pelo telefone, ou se o próprio paciente tem que ir ao CEM, não sabemos 

quem atende o que e onde, não sabemos se tem contrato ou não tem contrato, não 

sabemos se estão fazendo laqueadura ou não...”(E.8) 

 

“Como somos atenção primária o mais importante é esse conhecimento de redes, 

pois precisamos o tempo todo dela, um exame, um especialista... São coisas simples 

que ninguém sabe, cada dia o fluxo esta de um jeito. (E.3)” 
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A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas 

de apoio técnico, logístico e de gestão, buscando garantir a integralidade do cuidado.  O 

objetivo da RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com 

provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como 

incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e 

sanitária; e eficiência econômica (BRASIL, 2010).  

Fica evidenciado pelas falas que existe uma dificuldade de comunicação entre os 

vários pontos da rede de assistência e que não se observa as relações horizontais entre os 

pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS). 

Observa-se que não há a compreensão da APS como primeiro nível de atenção e que todos os 

pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da 

rede de atenção. Tal fato é caracterizado, principalmente, pela falta de informação e falta de 

fluxos de atendimento definidos, bem como pela falta de mecanismos formais de 

contratualização entre os entes reguladores / financiadores e os prestadores de serviço.  

Os pesquisados ressaltaram que, para assegurar o compromisso com a melhora de 

saúde da população, deve existir integração e articulação na lógica do funcionamento da RAS.   

Cecílio e colaboradores (2012) propõem um movimento para que investimentos sejam 

realizados na ABS, buscando, dessa maneira, ampliar a capacidade de intervir ativamente nos 

processos regulatórios, consolidando gradualmente sua legitimidade perante os usuários como 

efetivo centro de comunicação com os demais serviços. Torna-se necessário o acesso direto 

das equipes locais para marcação de consulta, criação de mecanismos formais e regulares de 

comunicação entre médicos da rede de atenção básica e as centrais reguladoras e qualificação 

dos processos microrregulatórios nas unidades. Essas são algumas medidas factíveis para 

efetivação da rede de atenção . 

A atuação do enfermeiro como gestor sofre interferências que podem comprometer 

seu desempenho, dentre as quais se destacam as condições de trabalho insatisfatórias; a tensão 

provocada pela pressão da demanda excessiva; a falta de recursos; a qualidade insatisfatória e 

a ausência de integralidade no sistema de saúde; a precariedade dos sistemas de informação 

operacionais, dificultando a avaliação de resultados; a falta de política de desenvolvimento 

integrado de recursos humanos; as decisões políticas (ingerência política); os interesses 

político-partidários, externos à vida organizacional; a falta de conhecimento técnico-científico 

sobre o sistema de saúde, como também das leis, normas e diretrizes que regem a saúde 

(AARESTRUP E TAVARES, 2008). 
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A falta de educação permanente foi, da mesma forma, referida como grande entrave na 

rede de atenção, como se observa pelas assertivas abaixo:  

 

“... a gente também não tem educação permanente eficiente, não temos apoio, a 

gente recebe novos profissionais e não temos ajuda para capacitá-los, as coisas 

mudam e não temos educação, para mim isso dificulta. Já não tem fluxo eficiente e 

ainda não tem uma educação permanente”(E.5)  

 

“É urgente existir uma política de educação permanente para atenção básica no 

município... E uma coisa para nos manter motivados...”(E.3) 

 

Os pesquisados reconhecem a importância dos processos de educação permanente e 

educação continuada, mesmo ainda sem a diferenciação dos conceitos.  Assinalam também a 

EPS como possibilidade de transformação do processo de trabalho, orientado para a melhoria 

da qualidade dos serviços e para a equidade no cuidado e no acesso aos serviços de saúde.  

A EPS é vista pelos pesquisados como uma política de valorização dos trabalhadores 

de saúde, motivador do trabalho. Eles reconhecem o trabalho como um espaço de construção 

de sujeitos e de subjetividades, um ambiente que tem pessoas, sujeitos, coletivos de sujeitos, 

que inventam mundos e se inventam e, sobretudo, produzem saúde.  Consideram o trabalho 

como um lugar de criação, invenção e, ao mesmo tempo, um território vivo com múltiplas 

disputas no modo de produzir saúde. Por isso, vislumbram a necessidade de implementar a 

práxis (ação-reflexão-ação) nos locais de trabalho para a troca e o cruzamento com os saberes 

multiprofissional. 

4.4 CATEGORIA: FACILITADORES DO PROCESSO GERENCIAL PELO 

ENFERMEIRO NA UBS. 

 

Tentou-se apreender, com essa discussão, o que o enfermeiro reconhece como 

facilitador do seu processo gerencial. Dessa análise, surgiram duas subcategorias: Graduação 

em Enfermagem e Equipe de trabalho (quadro 10). 

 

Unidade de Registro 
Unidade de 

Significação 
Subcategoria % Categoria 

Formação profissional  

Graduação em enfermagem 
Formação 

A Graduação em 

enfermagem como 

facilitador da prática 

gerencial 

33,33 FACILITADORES 

DO PROCESSO 

GERENCIAL 

PELO 

ENFERMEIRO 

NA UBS 

Equipe boa/coesa 

Equipe capacitada 

Alguém com liderança 

Alguém com iniciativa 

Equipe 

A Equipe de trabalho 

como facilitador do 

processo gerencial 

66,67 

Quadro 10: Composição da 3 ª Categoria  
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4.4.1 1ª SUBCATEGORIA: A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM COMO 

FACILITADOR DA PRÁTICA GERENCIAL 

 

Apresenta-se quadro ilustrativo da subcategoria (quadro 11) 

 

Unidade de Registro 
Unidade de 

Significação 
Subcategoria 

Formação profissional  

Graduação em enfermagem Formação 
A Graduação em enfermagem como 

facilitador da prática gerencial 

Quadro 11: figura ilustrativa desta subcategoria 

 

Os pesquisados apontam como fator facilitador do processo gerencial a formação 

profissional, fato observado pela fala de dois enfermeiros: 

 

“Acho que a única facilidade é nossa formação profissional, acho que ser 

enfermeiro, acho que a graduação de enfermagem nos facilita a prática” (E.6  e 

E.7)  

 

A formação do enfermeiro é fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96, cujos Projetos Políticos Pedagógicos da enfermagem são baseados em 

diretrizes curriculares nacionais que proporcionam mudanças no processo de formação do 

enfermeiro. Desse modo, a ênfase deixa de estar centrada no modelo biomédico, caracterizado 

pelo estudo da doença, aprendizagem e reprodução de técnicas e tarefas, e passa a estar 

centrada em um modelo holístico, humanizado e contextualizado, formando profissionais 

críticos, criativos e éticos para atuar na prática profissional (BRASIL, 2001). 

Essas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação, 

através da resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001, determinam  que os 

profissionais enfermeiros devem estar aptos a tomar iniciativa e fazer gerenciamento e 

administração da força de trabalho, dos recursos físicos, materiais e de informação, da mesma 

forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças 

na equipe de saúde (BRASIL, 2001).  Dessarte, os conteúdos da administração fazem parte do 

currículo mínimo exigido pelas DCN.  

Costa e Carbone (2009) anunciam que os conhecimentos de administração favorecem 

ao enfermeiro na adoção de uma metodologia gerencial capaz de tornar o processo de trabalho 

operacionalmente racional, além de contribuírem na adoção de posturas que podem ser 

identificadas nas diferentes abordagens administrativas. 
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De acordo com os pesquisados, a contribuição da graduação e da prática profissional 

para o desenvolvimento de competências acontece de diferentes maneiras no gerenciamento 

do serviço e no gerenciamento do cuidado. De modo geral, as disciplinas curriculares 

abordam os conceitos básicos e apontam diretrizes para tais processos.   

Apesar da relevante frequência da formação como facilitadora do processo gerencial, 

as declarações abaixo trazem uma inconsonância que deve ser explorada e ponderada. 

 

“Na graduação deveríamos aprendemos a mobilizar e articular os conhecimentos 

adquiridos, o que deveria ser suficiente para nos tornarmos profissionais capazes 

de aliar questões gerenciais e assistenciais de modo a não perpetuar o modelo 

dicotomizado de assistência e gerência que se encontra no mercado de 

trabalho”(E.10) 

 

A fala abaixo reforça a competência de gerir insumos e recursos humanos e nos indaga 

quanto ao processo de formação do enfermeiro, apontando que a graduação em enfermagem 

ainda se encontra distante da prática para assistência na atenção básica. 

 

“Eu saí com formação de administração que me dá suporte para saber o número de 

pessoas que preciso para equipe, que me dá condições de saber a quantidade de 

material que preciso esse conhecimento eu saí, mas eu não sei se foi me dado todo 

conhecimento que a atenção básica me exigia, entendeu? Isso tem me contestado 

bastante”(E.7) 

 

Caveião e colaboradores (2013) referem que, pela magnitude das competências 

exigidas ao enfermeiro, a formação profissional torna-se desafiadora no sentido de englobar 

nas matrizes curriculares, temas que circundam o saber e o saber fazer de forma a contemplar 

o perfil estabelecido, como enfermeiro generalista. Esse profissional tem a responsabilidade 

de uma atuação abrangente, incluindo a área assistencial e a área gerencial, exigidas pelas 

instituições de saúde. As competências gerenciais são imprescindíveis para alcançar um 

resultado, possibilitando a inovação e permitindo a criatividade na implementação do cuidado. 

 De tal modo, torna-se imprescindível a reflexão e a autoavaliação em relação à prática 

pedagógica, considerando que a competência para o processo de gestão em enfermagem 

implica em formar profissionais com capacidade de mudanças, com o enfrentamento de 

incertezas, formulando questões, desenvolvendo a inventividade e a reflexão, para garantir um 

profissional condizente com o mercado de trabalho e para o que se espera dele 

(LOURENÇÃO E BENITO, 2010). 

Ao explorar a assertiva surgem os seguintes questionamentos: Será que a formação 

prima pela exploração e identificação dos nós críticos do processo de ensino e aprendizagem que 

abarcam os conhecimentos interdisciplinares sobre as ações gerenciais do enfermeiro nas UBS?  
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Os conhecimentos têm sido suficientes e adequados para impactar na prática gerencial do 

profissional? 

Santos e colaboradores (2013) assinala, embasado em sua revisão integrativa,  a 

necessidade de rever o processo de formação do enfermeiro para a gerência do cuidado em 

saúde e enfermagem, com o objetivo de refletir e indagar o descompasso entre a formação e a 

prática do enfermeiro e a dicotomia entre assistência e gerência do cuidado, bem como 

amplificar as reflexões sobre o terno cuidar-gerenciar-educar.  

O descompasso entre o processo de formação e a prática do enfermeiro resulta em 

tensões, desmotivação e conflitos. As escolas de enfermagem têm privilegiado a formação de 

enfermeiros altamente preparados para prestar o cuidado individualizado com bases 

científicas, no entanto, na prática, a função esperada desse profissional, na maioria das vezes, 

é a gerência dos serviços que, não raro, se limita ao controle de material e de pessoal em 

detrimento do gerenciamento do cuidado (SANTOS et al, 2013).  

Nesse sentido, é necessário que a formação e a práxis do enfermeiro transitem entre as 

dimensões cuidadora, gerencial, educadora e de investigação científica do processo de 

trabalho da enfermagem. Dessa forma, objetiva-se que ele assuma seu papel de articulador no 

sistema, nos serviços e na assistência à saúde, na perspectiva da integralidade, da integração 

ensino e serviço, atendendo as demandas da população e construindo caminhos para a 

operacionalização do SUS. 

A reestruturação do ensino, realizada de forma não segmentada, pode contribuir para 

uma melhor compreensão da gerência do cuidado como fruto da articulação das dimensões 

assistencial, gerencial, educativa e investigativa, as quais são interdependentes e 

complementares na prática do enfermeiro nos serviços de saúde. 

Backes e colaboradores (2009) e Aguiar e colaboradores (2010) destacam a 

necessidade de despertar novas abordagens gerenciais do cuidado de enfermagem que estejam 

associadas à ideia de avançar para novos espaços de atuação profissional e superar práticas 

assistencialistas, ultrapassar normas, rotinas inflexíveis e implementar modelos mais 

horizontalizados de tomada de decisões; ir além do cuidado pontual e unidimensional, 

adotando novas abordagens de intervenção na saúde, por meio da educação e promoção da 

saúde.  
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4.4.2 2ª SUBCATEGORIA: A EQUIPE DE TRABALHO COMO FACILITADOR DO 

PROCESSO GERENCIAL 

 

A figura abaixo ilustrativa a subcategoria (quadro 12) 

 

Unidade de Registro 
Unidade de 

Significação 
Subcategoria 

Equipe boa/coesa 

Equipe capacitada 

Alguém com liderança 

Alguém com iniciativa 

Equipe 
A Equipe de trabalho como facilitador do 

processo gerencial 

Quadro 12: figura ilustrativa desta subcategoria 

 

Outro fator, referido nesta pesquisa, como facilitador para o desenvolvimento do tra-

balho é a colaboração existente entre os trabalhadores e entre estes e a gerência, o que 

possibilita o desenvolvimento de várias atividades atribuídas à gerência. Porém, as mesmas 

seriam difíceis de serem realizadas exclusivamente por ela, devido ao excesso de atividades 

que recaem sobre a mesma. As falas de E.3 e E.4 exemplificam tal fato: 

 
“Dependendo da equipe que você tem, você tem a facilitação do seu trabalho, ajuda 

muito ter uma equipe boa, coesa”(E.3) 

 

“Quando você tem uma boa equipe, e nessa equipe tem alguém com capacidade de 

liderança, alguém com iniciativa, facilita o trabalho, porque aí  não depende de 

você ficar pedindo o tempo todo para fazer isso ou aquilo. Aí você não precisa 

sempre ter que atribuir tarefa. Porque você não tem que ficar o tempo todo 

resolvendo problemas, do mínimo ao máximo”(E.4). 

 

O trabalho participativo, em equipe, possibilita que os distintos saberes sejam somados 

e que o olhar sobre a saúde seja ampliado. Pode-se dizer que a forma como o trabalho é 

organizado pode facilitar ou dificultar a assistência integral em saúde. Como a equipe é 

constituída de relações interpessoais, essas devem ser sempre observadas e analisadas pelos 

trabalhadores para que as atividades também sejam realizadas coletivamente e de forma 

consensual, com o enfrentamento de dificuldades e a busca do alcance dos objetivos. 

O trabalho em equipe caracteriza-se pela relação recíproca, de dupla mão, entre 

trabalho e interação, visto que a comunicação entre profissionais faz parte do exercício 

cotidiano de trabalho e lhes permite articular as inúmeras ações executadas na equipe, no 

serviço e na rede de atenção (PEDUZZI et al. 2011). 

Para atingir a integralidade nas suas ações, as USF necessitam de articulações com os 

integrantes de toda a equipe. Espera-se que os membros da equipe articulem suas práticas e 
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saberes no enfrentamento de cada situação identificada, propondo soluções conjuntamente e 

indiquem, de maneira adequada, as intervenções, já que todos conhecem a problemática 

(JONAS et al., 2011).   

Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que os trabalhadores construam 

consensos em torno de um projeto assistencial comum a cada equipe. Trata-se de um plano de 

ação articulado ao projeto institucional voltado às necessidades de saúde dos usuários que 

estão sob a responsabilidade da respectiva equipe, contempladas as peculiaridades daquelas. 

O projeto comum de cada equipe também é elaborado de forma compartilhada entre seus 

integrantes, com base no reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validade implícitas 

nos atos de fala de todos envolvidos (PEDUZZI et al, 2011).  

A construção de um projeto com finalidade, objetivos e abordagens comuns, bem 

como a responsabilização da equipe, requer o reconhecimento compartilhado e 

contextualizado das necessidades de saúde, pois, a partir disso, a equipe juntamente aos 

usuários, pode definir o melhor caminho para o cuidado e a atenção à saúde.  Entende-se que 

a definição compartilhada de forma intersubjetiva acerca da finalidade do trabalho e dos 

objetivos a serem atingidos ajuda a equipe a enfrentar dificuldades e problemas que emergem 

das dinâmicas do trabalho, visto que a equipe tem um eixo em torno do qual pode refletir 

sobre o cotidiano, discutir as divergências e contradições (ibid). 

Como ferramenta do processo de trabalho, o trabalho em equipe em saúde requer, do 

gerente, a composição de um conjunto de instrumentos - construir e consolidar espaços de 

troca entre os profissionais, estimular os vínculos profissional-usuário e usuário-serviço, 

estimular a autonomia das equipes, em particular à construção de seus próprios projetos de 

trabalho, e promover o envolvimento e o compromisso de cada equipe e da rede de equipes 

com o projeto institucional (ibid). 

Fernandes e Silva (2013) vêem também o trabalho em equipe como possibilidade do 

cuidado ampliado, pois favorece aos profissionais da saúde expor seus conhecimentos, 

realizar avaliação de risco e de prioridades, articular o cuidado, a fim de buscar continuidade, 

intersetorialidade e integralidade, por meio da construção coletiva dessa equipe. 

Uma equipe não é formada por um grupo de pessoas usadas como ferramenta por um 

indivíduo. Não se caracteriza também por um grupo de pessoas com diferentes saberes que se 

converge em um único conhecimento. Uma equipe se caracteriza por um grupo de indivíduos 

articulados entre si, com compromisso ético e responsabilidade dos participantes de 

construção de um projeto único e comum (BALSENELLI et al, 2011). 
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5.  PRODUTO 

 

 

Por se tratar de uma atividade de educação permanente em saúde, este produto foi 

construído a partir da demanda dos sujeitos estudados, visto que é preconizado que o projeto 

de educação permanente deve ser participativo desde seu planejamento, além de ser flexível e 

comportar retificações e ajustes. Necessitando, ainda, surgir de problemática do trabalho e 

visar à modificação do mesmo.  Dizendo de outra forma, deve ser uma aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho, visando à transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de trabalho. 

 De tal modo, antes do encerramento do último grupo focal foi solicitado aos 

pesquisados que elencassem, entre as competências apontadas, o que precisava ser fortalecido 

para que o seu exercício na gerência da ESF fosse executado com mais perfeição, o que era 

considerado uma lacuna de conhecimento, habilidade ou atitude. 

 No primeiro momento, cada pesquisado apontou sua necessidade, como pode se ver 

abaixo:  

“Eu tenho muita dificuldade para avaliar as ações de saúde”( E.1) 

 

 “Eu fico também com isso e com a dificuldade de enfrentamento, e autonomia, mas 

autonomia não depende de mim (E.2). 

 

“Atitude de monitorar utilizando os indicadores de saúde” (E.4) 

 

“capacidade de gerir insumos, também pega muito”(E.5); 

 

“Essa habilidade de articulação está  relacionada à articulação com os setores,  

isso também é difícil” (E.6) 

 

“Essa questão de gerir redes, conhecer fluxos também pega muito”(E.7). 

 

“E uma coisa para nos manter motivados, se bem que a situação esta tão caótica 

que nem sei se resolveria alguma coisa. Para mim esse conhecimento de leis pega 

mesmo, porque dificilmente pego algo para ler a respeito disso. Como somos 

atenção primária o mais importante é esse conhecimento de redes, pois precisamos 

o tempo todo dela, um exame, um especialista”(E.9) 

 

“Estou vendo aqui ...quando falamos dos indicadores, ..., precisamos que a 

informação esteja disponível, mais acessível, a ferramenta de comunicação está 

muito falha”(E.5) 

 

Foi perguntado se conseguiriam chegar a um consenso sobre o que seria a maior 

lacuna do grupo. Após algum tempo de discussão em conjunto, os pesquisados chegaram à 

conclusão que, apesar da existência de muitas lacunas, duas eram mais expressivas: a atitude 

de monitorar (usando os indicadores de saúde), planejar e avaliar as ações de saúde, 
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consideradas atitudes interligadas; e o conhecimento de rede, fluxos. Esse conhecimento, 

porém dependeria muito mais do nível central, que deles próprios. 

Torna-se relevante recordar que, dentro da categoria dificuldades, três apontamentos 

ressaltaram a urgência de existir uma política de educação permanente para atenção básica no 

município. São eles: 

“Em relação a conhecimento técnico, a gente também não tem educação 

permanente eficiente, não temos apoio, a gente recebe novos profissionais e não 

temos ajuda para capacitá-los, as coisas mudam e não temos educação, para mim 

isso dificulta. Já não tem fluxo eficiente e ainda não tem uma educação 

permanente”(E.4). 

 

“Sim, precisamos de educação permanente eficiente para ontem”(E.6). 

 

“As capacitações quando ocorrem são centrais e isso nos atrapalha um pouco”( 

E.10). 

 

Essas falas reforçaram a ideia inicial da construção deste produto e apontaram a 

necessidade de eliminar a barreira geográfica existente no cenário da pesquisa. Assim se 

propôs uma atividade de EPS à distância, utilizando as tecnologias da informação e 

comunicação.  

O ensino à distância oferece um caminho para eliminar a complexidade geográfica, 

por alterar os modos de ensinar e aprender, criar um novo ambiente de aprendizagem no qual 

o conhecimento é construído coletivamente e possibilitar a flexibilidade no acesso através das 

tecnologias de informação e comunicação(TIC). As TIC, utilizadas pelo ensino à distância, 

possibilitam o uso de metodologias operativas, objetivando aprimorar e incrementar a 

eficiência dos processos de formação, propiciando um conjunto de conhecimentos, coerentes 

e consolidados, sobre a forma de organizar os processos de aprendizagem. (CABERO, 2007). 

As TIC fornecem ao educador ferramentas e meios tecnológicos que possibilitam 

aprimorar o processo de ensino/aprendizagem mediante os objetivos educativos, auxiliando o 

exercício da formação, possibilitando desenvolver uma prática pedagógica de acordo com 

paradigma construtivista e problematizador, integrando processos de instrução e construção, 

desenvolvidos de forma sustentada, e conceber novas metodologias de formação (PERES e 

KURCGANT, 2004). 

 Oliveira (2007) afirma que: 

“A Educação à distância (EAD) apresenta-se como uma possibilidade de 

democratização do saber e do fazer para profissionais da área de saúde na formação, 

pois, enquanto estratégia auxilia na tomada de consciência, por parte dos 

profissionais, dos avanços promovidos na área de conhecimento, gerando processos 

continuados de acesso a informação.  

A EAD tem impulsionando crescimento, nos sentidos político-sociais, econômicos, 

pedagógicos e tecnológicos dos profissionais de saúde. Além de tornar efetiva, 

quanti-qualitativamente, a intervenção e levar à otimização da formação e na prática, 
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facilita a aprendizagem na própria unidade de trabalho sem afastá-los por muito 

tempo das suas atividades, pois poderá acontecer através de teleconferência ou 

videoconferência, com total interatividade, bem como, disponibilizando um arsenal 

de recursos multimídia”.  

 

Para a construção do produto iniciou-se uma pesquisa sobre ferramentas e estratégias 

EAD e após conhecer diversas ferramentas optou-se por utilizar um espaço virtual de 

construção de conhecimento e aprendizado que se dá a partir das experiências de cada 

profissional da atenção básica, chamadas Comunidades de Práticas.  A escolha se deu por se 

tratar de uma ferramenta capaz de potencializar o encontro entre as pessoas que constroem o 

cotidiano da atenção básica brasileira, especialmente através da troca.  

A Comunidade de Práticas existe há quatro anos e é um espaço online onde gestores 

e trabalhadores da saúde se encontram para trocar informações e compartilhar experiências 

sobre seu cotidiano de trabalho. Esses atores formam, assim, uma rede colaborativa, hoje com 

mais de 45 mil inscritos, voltada para a melhoria das condições de cuidado à saúde da 

população. 

 O portal descreve que a ideia do Comunidade de Práticas surgiu com inspiração nas 

próprias dimensões continentais do Brasil e nas equipes de trabalhadores e gestores, de 

diversas regiões, que desenvolvem maneiras específicas de organização e jeitos singulares de 

cuidar das necessidades de saúde dos cidadãos com os quais se relacionam. Ao dividir uma 

vivência, o participante desta rede pode inspirar outros trabalhadores, seja seu relato reflexo 

de um enfrentamento com resultados positivos ou não. Isso porque dificuldades e grandes 

desafios também revelam, de forma importante, outros caminhos e alternativas a serem 

seguidos.  

Afim se conhecer todas as facilidades e funcionalidades do portal a aluna bolsista 

deste projeto iniciou um curso na ferramenta e averigou que o espaço é de encontro e 

aprendizado mútuo, reconhecendo que cada trabalhador tem algo a ensinar e a aprender. A 

troca pode acontecer no espaço para inserção de relatos de experiências; 

nas comunidades criadas pelos participantes; nos cursos gratuitos online, além de também 

acontecer no chat disponível na plataforma. O que confirmou a escolha. 

De tal modo seguiu-se uma pesquisa bibliográfica sobre o escolhido pelos 

profissionais, pesquisa de vídeos com posterior construção de material escrito e slides. O 

conteúdo foi construído em parceria a bolsista de extensão do projeto utilizando-se de 

materiais de autoria própria, videoaulas disponibilizas em cursos do UNASUS, imagens e 

tutoriais. 

 

http://atencaobasica.org.br/relato
https://cursos.atencaobasica.org.br/comunidades
https://cursos.atencaobasica.org.br/courses
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 A fim de utilizar todas as funcionalidades da plataforma, criou-se uma comunidade 

aberta para a discussão dos processos de monitoramento (usando os indicadores de saúde), 

planejamento e avaliação das ações de UBS que recebeu o nome- Indicadores de saúde: 

Ferramentas Indispensáveis para planejar, monitorar e avaliar ações na Atenção Primária-

onde o material construído foi inserido. 

 Os profissionais foram sensibilizados e convidados a participarem do grupo na 

reunião de gerentes da atenção primária do Município e também receberam convites digitais 

contendo o link de acesso a comunidade  https://cursos.atencaobasica.org.br /comunidades 

/indicadores-de-saude-fer. . 

Apresenta-se imagens da comunidade a seguir: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cursos.atencaobasica.org.br/comunidades/indicadores-de-saude-ferramentas-indispensaveis-para-planejar-monitorar-e-avaliar-acoe-2
https://cursos.atencaobasica.org.br/comunidades/indicadores-de-saude-ferramentas-indispensaveis-para-planejar-monitorar-e-avaliar-acoe-2
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A seguir apresenta-se 3 slides para ilustrar a atividade de educação permanente 

criada na comunidade. 

Vamos 
conversar 

sobre 
indicadores?

 

Como você utiliza as 
informações para tomar 
as decisões no seu 

cotidiano?

Verificar a previsão do 

tempo antes de sair de casa 

é importante para tomar 

decisões e evitar algumas 

dessas situações 

desagradáveis ao longo do 

dia

 

No link abaixo encontram-se disponíveis as 

duas vídeo-aulas da Professora Maria 

Eugênia Bresolin Pinto. Os vídeos são do 

curso  “Autocuidado: como apoiar a pessoa 

com Diabetes”, referentes ao módulo de 

“Monitoramento pela equipe – Indicadores 

de Saúde”, que explica de forma clara e 

objetiva o que são os Indicadores de Saúde 

e como utilizá-los.

https://youtu.be/434MjRXzjME

https://youtu.be/02v_R-9JZLw

Para saber mais

 

 

Após essa primeira fase de educação permanente utilizar-se-á a comunidade como 

ferramenta de planejamento para a construção de matriz de intervenção das UBS e planos de 

ação da atenção primária. A comunidade passa a ser de domínio do departamento de atenção 
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primária municipal e do polo de Educação Permanente e a se constituir como alternativa de 

atividade Educativa Permanente à distância no município. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 

O trajeto percorrido nesse estudo possibilitou conhecer as competências, as 

dificuldades e as facilidades dos enfermeiros enquanto gerentes de unidades básicas de 

saúde. Reconheceu-se, ainda, a Educação Permanente como uma importante ferramenta para 

a transformação do processo de trabalho do gerente de UBS/USF. 

Constatou-se que as competências reconhecidas pelos enfermeiros estudados se 

alinham às competências descritas em outros estudos e a Diretriz Curricular Nacional. Mesmo 

elencando a liderança, autonomia, resiliência, imparcialidade/neutralidade, a habilidade de 

trabalhar em equipe, articulação, a capacidade de delegar funções, de enfrentamento, de 

tomada de decisão rápida, o conhecimento técnico, de rede e de leis e as atitudes de planejar, 

coordenar, monitorar e avaliar as ações de saúde, a capacidade de gerir insumos e materiais e 

gerenciar conflitos mostraram-se em destaque. Tal constatação enfatiza a necessidade de se 

criar espaços que permitam refletir e buscar desenvolvimento de competências gerenciais para 

além de aspectos técnicos relacionados à gestão de insumos e pessoas e as associadas às 

DCN. 

Averiguou-se que a falsa autonomia, a verticalidade no processo de planejamento e a 

falta de gestão participativa são os maiores entraves para o exercício da gerência e que a 

inexistência da educação permanente em saúde constitui uma lacuna que pode comprometer o 

processo de trabalho de enfermeiros gerentes. 

Mesmo descrevendo a graduação em enfermagem como facilidade para a gerência, os 

pesquisados questionam a formação por não se sentirem verdadeiramente preparados para 

transitarem entre as dimensões do cuidado, gerência e educação exigidos pelo trabalho na 

saúde, grifando a necessidade da continuidade do processo de formação. 

 Nas idas e vindas da pesquisa, observou-se nas falas uma espécie de desconforto, 

inquietação e desejo de transformação para dar conta dos desafios do trabalho em saúde. 

Absorveu-se que para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, é fundamental 

dialogar com as práticas e concepções vigentes, problematizá-las e construir novos pactos de 

convivência e práticas, que aproximem o SUS da atenção integral à saúde. A Educação 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trasau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html


103 
 

Permanente mostra-se como ferramenta capaz de gerar a modificação das condições de 

trabalho e resolução dos entraves técnicos ao alcance e governabilidade do gerente. 

 Embora os achados desse estudo, reflitam a realidade dos enfermeiros gerentes de 

UBS, podem ser generalizados a outros profissionais que atuam na gestão de grupos e 

equipes, em diversos cenários da assistência, tendo em vista que essa é uma temática 

recorrente na literatura.  

A atividade de educação permanente proposta a distancia se mostrou efetiva uma vez 

que se tornou modelo no departamento de atenção primária. No entanto, a mesma atividade se 

transformou em ponto limitante da pesquisa, pois não foi possível avaliá-la no percorrer no 

processo do estudo, algo que se torna relevante por se tratar de uma ferramenta com grande 

alcance.  

Sugere-se que mais pesquisas sejam desenvolvidas na área da gerencia de unidades 

básicas, pois a prática gerencial mostra-se em processo de construção, necessitando de 

aprimoramento, mudanças e  reconhecimento formal.  
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APÊNDICE 1- TERMO DE COSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCAOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Educação Permanente em saúde: estratégia para o fortalecimento de competências 

gerencias dos enfermeiros de unidades básicas de saúde. 

Pesquisador Responsável: Josieli Cano Fernandes  

Orientador da pesquisa: Benedito Carlos Cordeiro  

Instituição a que pertence o pesquisador: Universidade Federal Fluminense/Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC/UFF) 

Telefones para contato: (24) 99857-2759  (24) 3368-5458  E-mail: josielif@hotmail.com 

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

RG:___________________________________                                     Idade: ____________ 

O(A) Sr. (
a
) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa:  “Educação Permanente em 

saúde: estratégia para o fortalecimento de competências gerencias dos enfermeiros de unidades básicas de saúde”  

desenvolvida no programa de mestrado profissional em Ensino na Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/UFF . Os objetivos da pesquisa são: Analisar e discutir acerca das competências do enfermeiro 

para a prática gerencial em unidades básicas de saúde; Identificar as competências gerenciais dos enfermeiros 

que atuam em unidades Básicas de saúde da baía de Ilha grande; Diagnosticar as deficiências/dificuldades do 

enfermeiro no processo gerencial de unidades básicas de saúde; Delinear competências gerenciais que o 

enfermeiro necessita adquirir e desenvolver para a prática gerencial de unidade básica de saúde; Propor uma 

tecnologia educacional facilitadora para a educação permanente de gerentes de UBS. 

A pesquisa está fundamentada na parceria entre a pesquisadora e participantes, no sentido de melhoria 

dos processos de Educação Permanente em Saúde no município de Angra dos Reis e se justifica pela necessidade 

constante de educação dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde a fim de garantir assistência e 

gestão qualificada e pautada nos seus princípios.    

Sua participação nesta pesquisa é voluntaria e consistirá em participar do grupo focal expressando suas 

opiniões, pensamentos, sentimentos com liberdade para manifestar o que achar importante acerca da 

problematização proposta sobre as competências gerenciais do enfermeiro de atenção básica.  Para alcançar os 

objetivos propostos, a entrevista será registrada em gravador com sua autorização, o que possibilitará melhor 

interpretação do nosso diálogo, assegurando a fidedignidade das informações e enriquecendo a coleta dos dados.  

Caso aceite o convite, poderá mudar de ideia a qualquer momento, interromper sua participação e 

reiterar seu consentimento da pesquisa sem prejuízo de qualquer espécie.  A única vantagem proporcionada pela 

sua participação neste estudo é a contribuição que prestará aos processos de Educação Permanente em Saúde, o 

que é, em si, um exercício de cidadania, ou seja, não haverá nenhum benefício material como resultado de sua 

participação. 

As informações obtidas através deste estudo serão divulgadas em meio científico mantendo-se o caráter 

confidencial e sigiloso dos nomes, das vozes e das imagens dos participantes, assim sua identidade não será 

mailto:josielif@hotmail.com
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divulgada, será garantido ao(a) senhor(a) o sigilo absoluto. Os riscos desta pesquisa são mínimos, tendo em vista 

o caráter sigiloso e educacional o que tende a sugerir que os benefícios sobrepassam os riscos. Vale ressaltar que 

o(a) senhor(a) receberá cópia deste termo onde constam o telefone, e-mail, endereço do pesquisador e que seu 

acesso ao estudo e maiores informações estarão disponíveis a qualquer momento de sua execução através do 

pesquisador, cujos dados encontram-se especificados acima.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações através do email: etica@vm.uff.br ou deste 

telefone/fax: (21) 26299189. 

Declaro ter sido informado e orientado acerca do estudo e concordo em participar como voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito, bem como autorizo a gravação de minha fala.                                    

Local e data:___________________, ______ de _________________ de ___________ 

Assinatura do voluntário:______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador:_____________________________________________ 

 

______________________________                           _______________________________ 

  Testemunha                                                               Testemunha 
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APÊNCIDE 2-CONVITE DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

Aos colegas ENFERMEIROS GERENTES da ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA, 

 

Entendo perfeitamente que as condições do município não têm nos favorecido e nem 

nos ajudado a querer desenvolver nenhuma atividade. Compartilho das mesmas dificuldades, 

frustrações, contas atrasadas, no entanto continuo precisando muito da colaboração de vocês 

para o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, infelizmente os prazos para o 

desenvolvimento da mesma assim como o dos vencimentos das contas não são prorrogadas, 

por esse motivo, peço encarecidamente novamente o apoio e participação de vocês neste 

momento final e crucial de minha formação.  

O que eu preciso? Como podem me ajudar?  Preciso de sua presença em dois 

encontros para a coleta de dados da pesquisa.  

Deste modo conto com vocês no dia 29/09/16 às 10:00 h na escola FISK, localizada no 

Parque das Palmeiras. 

Obrigada,  

 

 

 

Josieli Cano Fernandes 
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APÊNDICE 3-MÉTODO MANUAL PARA ENCONTRAR AS UNIDADES DE 

REFERENCIA 
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ANEXO 1- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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