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Você não sabe 

O quanto eu caminhei 
Prá chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas 
Antes de dormir 
Eu nem cochilei 

Os mais belos montes 
Escalei 

Nas noites escuras 
De frio chorei, ei , ei 

Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!... 
Together..Together.. 

Meu caminho só meu pai 
Pode mudar 

Meu caminho só meu pai 
Meu caminho só meu pai... 

 
 

A Estrada 
 
 
 

Toni Carrido/Da Gama/Bino Farias/Lazão 
  



 

 

 viii 

RESUMO 
 

Caramez, LFC. Competências Gerenciais no Exercício do Enfermeiro em 

hospital privado: um estudo de caso múltiplo - 87f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial) – Universidade Federal Fluminense. 

Niterói. Rio de Janeiro.  

 

 
Trata-se de uma dissertação de Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa-Universidade 

Federal Fluminense. Objetivo geral, conhecer as competências que os gestores 

de enfermagem atuantes nos hospitais privados da cidade de Volta Redonda 

no Estado do Rio de Janeiro percebem como suas e compará-las com as 

competências gerenciais requeridas pela empresa. Objetivos específicos 

Identificar as competências gerenciais requeridas pela empresa para os 

enfermeiros; descrever as competências gerenciais percebidas por  

enfermeiros (as) que atuam como gestores nos hospitais privados e discutir as 

relações entre as competências exigidas pela empresa e o trabalho 

desenvolvido pelos gestores de enfermagem. Pesquisa qualitativa tipo estudo 

de caso múltiplo realizado em três hospitais privados na cidade de Volta 

Redonda no Estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados ocorreu através de 

entrevistas semi-estruturadas com tratamento dos dados através da análise de 

conteúdo temática. Após a operacionalização os dados foram classificados e 

agrupados em três categorias, I.Competências gerenciais do enfermeiro 

direcionadas pela organização; II. Competências gerenciais próprias do 

enfermeiro e III. As relações entre o exigido e o percebido em matéria de 

competências gerenciais do enfermeiro. Os resultados apontaram o 

conhecimento técnico, trabalho em equipe e relacionamento interpessoal como 

as competências gerenciais de consenso entre os dirigentes das instituições de 

saúde e os enfermeiros gestores destas instituições. Finaliza-se o estudo, 

ressaltando-se que é importante o desenvolvimento das competências durante 

a formação do enfermeiro com isso formando um profissional com 

conhecimento baseado em evidências científicas, capacidade técnica e 
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capacidade de decidir o que for melhor para a equipe de enfermagem, para o 

cliente e instituição, ou seja, um profissional crítico e reflexivo.  

Descritores: Competência profissional, Educação baseada em competência, 
Enfermagem/gestão administrativa. 
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ABSTRACT 

Caramez, LFC. Managemental competences in the Exercise of the Nurse 

in private hospital: a study of multiple case 86f. Dissertation (Professional 

Mestrado in Assistencial Nursing) - Fluminense Federal University. Niterói. 

Rio de Janeiro.  

 

Be a matter of a dissertation of Professional Mestrado in Assistencial 

Nursing, developed in the Program of Nursing Aurora Afonso Costa –

Fluminense Federal University. General object, to know the competences 

that the operating managers of nursing in the private hospitals of the 

Volta Redonda City in the State of Rio de Janeiro perceive as its and to 

compare them with the management competences required by the 

company. Specific objectives To identify the management competences 

required by the company; to describe the management competences of 

the nurses that act as managers in the private hospitals and to argue the 

relations between the competences demanded for the company and the 

work developed for the nursing managers. Qualitative research type study 

of multiple case carried out in three private hospitals in the Volta Redonda 

city in the state of Rio De Janeiro. The collection of data happened 

through interviews half-structuralized with treatment of the data through 

the thematic analysis of content. The results had pointed the technician, 

work in team and interpersonal relationship as the management 

competences of consensus between the controllers of the health 

institutions and the managing nurses of these institutions. The study is 

finished, standing out itself that the development of the competences is 

important during the formation of the nurse with this forming a 

professional with knowledge based on scientific evidences, capacity 

technique and capacity to decide what will be better for its team, for its 

pacient and institution, that is, a critical and reflective professional. 

Describers: Professional competence, Education based on competence, 
Nursing/organization & administration. 
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RESUMEN 

 
Caramez, LFC. Competencias de gestiónes en el Ejercicio de Enfermero em 

Hospital Privado: um estúdio de caso de multiples 86f. Tesis (Maestria 

Profisional em Enfermería Assistencial) – Universidad Federal Fluminense. 

Niterói. Rio de Janeiro. 

 

Trata de uma tesis de Maestria Profesional em Enfermagem Assistencial, 

desarrollado em el Programa de Postgrado Stricto Sensu em Enfermería de la 

Escuela de Enfermagem Aurora Afonso Costa – Universidade Federal 

Fluminense. Objetivo general, conocer lãs competências que los gerentes de 

enfermagem actuantes em los hospitales privados de la cuidad de Volta 

Redonda, em el Estado de Rio de Janeiro perciben como suyas y compararlas 

com lãs competências de gestión requeridas por la empresa. Objetivos 

específicos Identificar lãs competências de gestón requeridas por la empresa, 

describir lãs competências de gestión de los enfermeros (as) que actúan como 

gerentes em los hospitales privados y discutir lãs relaciones entre lãs 

competências demandadas por la empresa y el trabajo desarrolado por los 

gerentes de enfermería. Pesquisa cualitativa como estúdio de caso múltiple 

realizado em três hospitales privados em la ciudad de Volta Redonda, em Rio 

de Janeiro. La recopilación de datos recorrió a través de entrevistas semi-

estruturadas com tratamiento de los datos a través del análises de contenido 

temático. Los resultados mostraron los conocimientos técnicos, trabajo em 

equipo y relacionamiento interpesonales como lãs competências de gestion 

consenso entre los dirigentes de lãs instituiciones sanitárias y los gerentes de 

enfermería de estas instituiciones. Termina el estúdio, señalando que es 

importante el desarrollo, de lãs competências durante la formación de el 

enfermero um profisional com conocimientos basados em la evidencia 

cient´fica, capacidade técnica y capacidad de decidir lo que es mejor para su 

equipo, por su paciente y instituicion, o sea, um crítico profesional y reflexivo.  

 

Palavras clave: Competência profesional, Educacion basada em competência, 
Enfermería/organización & administración. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo desta pesquisa são as competências gerenciais dos 

Enfermeiros em Hospitais Privados. 

Meu interesse pelo Mestrado em Enfermagem vem sendo assíduo desde a 

época em que realizei a especialização em Administração Hospitalar pela 

Faculdade São Camilo-SP. Entretanto, buscando adquirir maior habilidade 

prática, voltei-me para o desenvolvimento de atividades assistenciais, assumindo 

a condição de enfermeira assistencial na área hospitalar no Hospital Instituto da 

Criança e Hospital Santo Amaro. 

Com o decorrer dos anos, percebi no desenvolvimento de minhas 

atividades, um perfil para a docência. Com isso, em 1993, assumi o cargo de 

professora em uma unidade de Ensino Superior no Município de Vassouras, a 

Universidade Severino Sombra (USS), onde me encontro até o momento, 

lecionando as disciplinas de Metodologia para o Cuidado, Enfermagem Clínica e 

Estágio de Enfermagem em Administração de Serviço da Rede Básica. 

Em 24 de junho de 2006, aceitei o convite do Secretário Municipal de 

Saúde de Mendes/RJ para o cargo de gerente do Serviço de Enfermagem do 

Hospital Municipal de Mendes. A participação direta na gerência contribuiu para o 

meu aprimoramento na docência e facilita o processo ensino-aprendizagem.  

Diante da dupla responsabilidade como gestora de um hospital de pequeno porte 

e docente fiz uma reflexão sobre a formação do enfermeiro e a sua inserção no 

mercado de trabalho, diante das competências gerenciais que lhes são exigidas. 

Conversando com outros profissionais que também exercem a função de gerente, 

porém em hospitais particulares, percebi algumas diferenças quanto às 

exigências dos dirigentes, principalmente em relação à gestão dos cuidados de 

Enfermagem.  O processo de cuidar e o cuidado ao paciente é uma área 

específica da Enfermagem a qual faz parte de um conjunto de ações que são 

pouco valorizadas no contexto hospitalar, sendo executadas principalmente pelo 

técnico e/ou auxiliar de Enfermagem 1. 
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Esse desvio da ação cuidadora, além de traduzir a perda da 
autonomia no plano do saber em relação à pessoa em 
cuidado e à equipe de Enfermagem, é inteiramente 
consistente com o paradigma mecanicista hegemônico no 
contexto de um hospital moderno. Este paradigma prevê a 
subutilização dos profissionais enfermeiros ao não 
reconhecer a importância do cuidado e, ao mesmo tempo, 
desvia a função desses profissionais para atividades 
administrativas e burocráticas. Apesar de reconhecerem (os 
enfermeiros) que realizam atividades inespecíficas ao seu 
papel profissional, [...] revelam uma atitude passiva diante do 
problema 1:225. 
 

Com base em minhas experiências, juntamente com o desafio que me foi 

apresentado de gerenciar um hospital de pequeno porte, surgiu o desejo de 

compreender quais as Competências que os Dirigentes de Hospitais Privados 

requerem para o Enfermeiro que exerce função de gestão geral dos serviços de 

Enfermagem.  Pois tais competências são propostas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e são refletidas na nossa prática, advindos do processo formativo o 

qual somos submetidos durante a graduação. 

Desta forma submeti-me ao processo seletivo para alunos especiais do 

Curso de Mestrado Assistencial em Enfermagem da EAAC/UFF, sendo 

selecionada no primeiro semestre de 2008. No primeiro semestre de 2009, passei 

a integrar efetivamente o Mestrado, após seleção. 

Acredito que essa pesquisa representa um importante elo entre as 

instituições formadoras e o mercado de trabalho, contribuindo para maior 

proximidade das exigências atuais do mercado de trabalho em expansão para o 

enfermeiro, pois se pretende ao final obter o perfil do enfermeiro gerente geral das 

unidades de saúde privadas de Volta Redonda.  

Os atuais estudos sobre competências do profissional Enfermeiro no Brasil 

mostram, a partir de fontes significativas, o perfil de competências desejado para 

estes profissionais sobre a ótica de diferentes fontes, tais como os Ministérios da 

Saúde e Educação e as instituições onde estes indivíduos destinam a 

desenvolver suas atividades cotidianas sejam estas privadas ou públicas. 
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O Ministério da Educação e Cultura define competências como sendo as 

modalidades estruturais de inteligência, ou melhor, as ações e operações que 

utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e 

pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das competências 

adquiridas e referem-se ao plano imediato do saber-fazer. Por meio das ações e 

operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova 

reorganização das competências2.  

Perrenoud e outros através de aspectos comuns subsidiarão a construção 

do conhecimento necessário para o estudo partindo do princípio da insuficiência 

do saber elementar e de seu caráter provisório, nos levando a apoiarmo-nos nas 

competências a serem desenvolvidas para construção do saber que seja 

necessário diante dos movimentos da realidade social em especial na condição 

de formadores de profissionais da saúde3.  

O desenvolvimento do trabalho dos profissionais de Enfermagem, dentro 

dos diferentes contextos de assistência de Enfermagem em instituições privadas 

tem se apresentado distante das realidades para quais tem se formado 

profissionais, ficando a margem a ausência de diferentes dimensões do trabalho 

destes profissionais. 

Tal fato também é observado em diferentes estudos que existe 

insuficiência em alguns aspectos, como técnicos, capacidade de decisão e 

trabalho em equipe e outros, com destaque para o trabalho gerencial, porém 

todos atrelados à dificuldade atuação em diferentes contextos sobre a ótica do 

interacionismo simbólico existente nessa panacéia. 

Entende-se que a formação deste profissional bem como a sua atuação 

prática precisa ser compatível com a realidade que os profissionais irão encontrar, 

neste caso com destaque para o serviço privado, necessitando, porém de reflexão 

em vários seguimentos envolvidos no processo gerencial aos quais de forma 

contextual, deverão ser repensados, em nível de mudanças de paradigmas nos 

cenários formativos bem como na pratica de formação continuada no âmbito do 

cotidiano de trabalho desses profissionais inseridos em diferentes organizações. 
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Só o profissional pode ser o responsável por sua formação, porém o 

trabalho de educação continuada é coletivo e dependente da experiência e da 

reflexão como instrumentos contínuos de análise4.  

A formação contínua acompanha também transformações identitárias. Sua 

própria institucionalização, ainda recente e frágil, é o primeiro sinal disso.   

Certamente, o aperfeiçoamento não é uma invenção que date de hoje.  Ele se 

limitou, por muito tempo, ao domínio das técnicas artesanais ou à familiarização 

com novos programas, novos métodos e novos meios de ensino. Atualmente, 

todas as dimensões da formação inicial são retomadas e desenvolvidas em 

formação contínua. Alguns paradigmas novos aí se desenvolvem antes de serem 

integrados à formação inicial5. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais apresentam um texto com pretensões 

de formar um profissional crítico-reflexivo, ativo diante das demandas do mercado 

de trabalho13. Mas, de outro lado tem-se um mercado de trabalho privado que 

prefere contar com o desempenho técnico-científico para atender o capital do 

mundo globalizado e um serviço público de saúde que enfrenta dificuldades em 

inserir e manter um profissional que atue ativamente no sistema de saúde6. 

É sabido que os profissionais utilizam-se muitas vezes, de uma prática 

gerencial desarticulada dos aspectos de interesse das organizações e, em alguns 

casos, apresentam-se vinculados a representações do trabalho atrelados a 

conceitos prévios e repetição de modelos aos quais foram submetidos na sua 

formação, sem levar em conta ou desenvolver métodos que carregam a essência 

do trabalho legal do enfermeiro conjugando esses diferentes saberes as 

necessidades do local onde pretendem desenvolver tais competências. 

“É preciso substituir o pensamento que isola e separa por um pensamento 

que distingue e une. A interligação dos conhecimentos combate o reducionismo, 

uma vez que a simplicidade não exprime a unidade e a diversidade presente no 

todo”7:453. 

Tal prática tem, por diversas vezes, se mantido como eixo norteador da 

experiência acumulada, que não pode jamais deixar de ser valorizada. Porém, tal 

experiência deve ser acrescida de uma proposta de formação contínua que 
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vislumbre mudanças de contexto a fim de consolidar uma atenção de qualidade, 

por parte do enfermeiro, e o enfrentamento dessas realidades de forma 

competente, o que se torna significativo para a profissão2:43.  

Com o intuito de maior compreensão sobre a questão levantada para o 

presente estudo que aborda a atuação gerencial dos enfermeiros nos hospitais 

privados será adotado como referencial teórico as obras de Perrenoud. Este autor 

fora assim escolhido devido à amplitude de sua obra em relação à temática aqui 

desenvolvida, podendo ser utilizado para confrontar dados da análise e discussão 

com outros autores que trabalham o mesmo segmento.     

A competência integra vários saberes, habilidades, "atitudes e posturas 

mentais, curiosidade, paixão, busca de significado, desejo de tecer laços, relação 

com o tempo, maneira de unir intuição e razão, cautela e audácia, que nascem 

tanto da formação como da experiência"8:454.  

Inicialmente essas informações foram importantes para desenvolver os 

questionamentos da pesquisa e sustentar como ponto de partida na tentativa de 

ampliar as idéias e driblar os obstáculos encontrados para o desenvolvimento 

critico e reflexivo sobre competências. 

O reconhecimento de uma competência não passa apenas 
pela identificação de situações a serem controladas, de 
problemas a serem resolvidos, de decisões a serem 
tomadas, mas também pela explicitação dos saberes, das 
capacidades, dos esquemas de pensamento e das 
orientações éticas necessárias. Atualmente, define-se uma 
competência como a aptidão para enfrentar uma família de 
situações análogas, mobilizando uma forma correta, rápida, 
pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, 
capacidades, microcompetências, informações, valores 
atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de 
raciocínio9:19. 

 

Pelo exposto, esta pesquisa foi delineada a partir dos seguintes 

questionamentos: 

 Quais as competências que os diretores de hospitais privados requerem 

para o enfermeiro no exercício da função gerencial? 
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 Quais as competências que os enfermeiros em exercício da função 

gerencial julgam como suas? 

 As competências gerenciais exigidas são compatíveis com as 

competências gerenciais de sua formação? 

A partir dessas questões traçamos os seguintes objetivos: 

 Geral: Conhecer as competências que os gestores de Enfermagem 

atuantes nos hospitais privados da cidade de Volta Redonda no Estado do 

Rio de Janeiro percebem como suas e compará-las com as competências 

gerenciais requeridas pela empresa. 

 Específicos: 

1. Identificar as competências gerenciais dos enfermeiros requeridas pela 

empresa. 

2. Descrever as competências gerenciais dos enfermeiros (as) que atuam como 

gestores nos Hospitais Privados. 

3. Discutir as relações entre as competências exigidas pela empresa e o trabalho 

desenvolvido pelos gestores de Enfermagem. 

A presente pesquisa se insere na linha de pesquisa O contexto do cuidar 

em saúde que abrange o desenvolvimento de estudos sobre o processo de 

gestão em Enfermagem e as políticas públicas e de saúde, assim como de 

conceitos sócio-culturais em saúde e doença, e suas implicações para o cuidado 

de Enfermagem, fornecendo instrumental teórico e metodológico para o estudo 

dos atores e das instituições de saúde, está vinculada ao Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem – NECIGEN da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

1.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS)10 no capítulo que trata do funcionamento 

dos serviços privados de assistência à saúde caracteriza a atuação das pessoas 

jurídicas de direito privado, no caso os Hospitais Particulares, na promoção, 

proteção e recuperação da saúde, sendo livre essa assistência à iniciativa 

privada, desde que sejam observados os princípios éticos e as normas expedidas 
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pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições 

para seu funcionamento. 

Estando a Política de Recursos Humanos na área da saúde também sob o 

direcionamento da LOS, acreditamos que com essa pesquisa, emergirá o perfil do 

enfermeiro gerente nos Hospitais Privados, contribuindo assim, para um 

direcionamento da formação de enfermeiros nas Faculdades de Enfermagem da 

Região Médio Paraíba e uma melhor integração desses profissionais no mercado 

de trabalho que é eminentemente privado. Além de favorecer a elaboração de 

programas permanentes de aperfeiçoamento de pessoal nessa área. Pretende-se 

também com este estudo, ampliar as discussões sobre a temática, fortalecendo 

os estudos sobre Gerência em Enfermagem. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 AS COMPETÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

A formação do enfermeiro é pautada em princípios elencados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Enfermagem – essa 

proposta privilegia a formação de um enfermeiro critico e reflexivo com 

competência técnico-científico-ético-político social e educativa, capaz de11: 

-  atuar profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas diferentes 

expressões e fases evolutivas;  

- incorporar a ciência/arte  do cuidar como instrumento de interpretação e de 

intervenção profissional;  

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

as formas de organização social, suas transformações e expressões;  

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

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;  

- reconhecer as relações de trabalho e sua influencia na saúde;  

- reconhecer-se como sujeito no processo de formação de recursos humanos;  

- dar respostas às especificidades regionais de saúde através de intervenções 

planejadas estratègicamente;  

- comprometer-se com os investimentos voltados à solução de problemas sociais;  

- sentir-se membro do seu grupo profissional.      

- reconhecer-se responsável pela coordenação do trabalho da equipe de 

Enfermagem.  

- identificar fontes, buscar e produzir conhecimentos para o desenvolvimento da 

prática profissional;  

- buscar sua constante capacitação e atualização.  

Nas DCNs, as habilidades e competências gerais propostas são: a atenção 

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

gerenciamento e a educação permanente11. Sendo assim definidas: 
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 Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja 

realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do 

sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro 

dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 

com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto 

a nível individual como coletivo; 

 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 

eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos 

devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta 

mais apropriada; 

 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação 

com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação 

envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o 

domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de 

comunicação e informação; 

 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre 

tendo em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer 

o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos 
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físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

 Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, 

os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter 

responsabilidade e compromisso com a educação e o treinamento/estágios 

das futuras gerações de profissionais, não apenas transmitindo 

conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja beneficio 

mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços.  

 

De acordo com o Conselho Nacional de Educação (CNE), competência é a 

capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e 

habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho11. 

Observa-se que esta definição de competência é muito ampla, pois não se 

limita apenas à questão do desempenho, ela exige um processo de mobilização 

de diversos elementos individuais para que se executem as diversas atividades. 

Levando-se em conta, tarefas e atributos, não incluindo aspectos sócio-políticos 

próprios do contexto em que se insere o trabalhador12. 

Já Perrenoud6 trabalha o conceito de competência no âmbito educacional, 

baseado em teorias de aprendizagem, e conceitua competência como sendo “[...] 

uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 

apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” 13:15. Não há uma relação 

com o mercado e embora se relacione com conhecimentos, também depende da 

possibilidade de mobilizá-los com discernimento e no momento certo12. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais14 propugnam um perfil de enfermeiro 

com formação generalista, capaz de atuar e intervir nos problemas ou situações 

de saúde/doença de maior prevalência. Contudo, num estudo realizado sobre as 

competências gerenciais do enfermeiro relacionadas com as expectativas da 

instituição formadora e o mercado de trabalho15, observaram-se divergências nas 

expectativas dos gerentes dos serviços de Enfermagem que preferem 

enfermeiros com formação específica, para as necessidades de seus serviços. A 
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autora do estudo ressalta que o conhecimento e o desempenho técnico-científico 

específico são mais valorizados no mercado de trabalho, situação que contradiz 

as tendências nacionais das políticas de educação e saúde15. 

 

2.1.1 – Os Diversos Conceitos de Competências 

 

Competência hoje pode ser definida como um “saber agir responsável e 

reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”16.  

Alguns autores apontam para uma visão mais integradora das 

competências junto à prática profissional integrando a capacidade de mobilizar e 

combinar, diante de questões de ordem profissional, um conjunto de 

conhecimentos especializados e saberes tácitos, habilidades e atitudes 

desenvolvidas ao longo da trajetória de vida do trabalhador. Para um bom 

desempenho profissional, é necessária a mobilização de atributos ou 

capacidades, estas também adquiridas da formação, como: capacidades, 

cognitivas (conhecimento), psicomotoras (destrezas e habilidades) e afetivas 

(valores e postura), as quais servem de base para a adequada ação 

profissional12. 

Competência, em seus enfoques semânticos, apresenta como um de seus 

sentidos: “[...] qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, 

fazer determinada coisa [...]”12:35, assumindo, assim, os significados de 

“capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade”12:35. Esta idéia se mostra pertinente 

no contexto em que estaremos trabalhando. 

O termo competência deriva do latim competentia, possui 

etimologicamente vários significados, entre eles a qualidade de quem é capaz de 

apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade 

e aptidão17.   

 

A palavra “competência” sugere, ao mesmo tempo, o visível e o oculto,     o 
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 exterior e o interior, aquilo que numa ação é o mais padronizado e, também, por 

outro lado, aquilo que parece mais ligado à pessoa e, por conseguinte, o mais 

singular e o mais indivisível18.  

Competência é o resultado da multiplicação entre conhecimentos; 

habilidades e atitudes, que distinguem os profissionais de alto desempenho e os 

diferencia dos demais19. 

O conhecimento está correlacionado a várias informações assimiladas  e 

estruturadas pelo indivíduo, que lhe permitem entender o mundo; a habilidade 

corresponde à capacidade de aplicar e fazer uso do conhecimento adquirido com 

vistas à consecução de um propósito definido e a atitude diz respeito aos 

aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho, que explicam o 

comportamento apresentado  pelo ser humano no seu ambiente de trabalho. 

Competência toma a iniciativa e assumi de responsabilidade do indivíduo sobre 

problemas e eventos que ele enfrenta em situações profissionais20. 

Entende-se competência como uma característica relacionada à 

performance superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação. 

Neste sentido; competência é definida como um “Conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes [...] Em outras palavras, a competência é percebida como 

um estoque de recursos que o indivíduo detém”21:53. 

A literatura também menciona o método STAR do Dr. Hubert Kellner20:77, 

no qual a competência é representada através de três indicadores: copa da árvore 

(conhecimento), tronco (habilidades) e raízes (atitudes), conforme mostram as 

figuras 1,2,3 que se seguem. 
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Figura 1. Copa da árvore da Competência – Conhecimento

20:77
 

Copa – representa os conhecimentos e informações acumulados ao longo da 
carreira. 

 

 

 

Figura 2. Tronco – representa as Habilidades
20:78

 
Tronco – representa as habilidades adquiridas e disponíveis para desenvolver 
um trabalho. 
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Figura 3. Raízes da árvore das competências – Atitudes
20:78 

Raiz – representa o conjunto de atividades e comportamentos que a pessoa 
mobiliza quando necessita colocar em prática uma competência. 

 

            Ao correlacionar o tema com as figuras pode se depreender que: 

Competência é um saber agir responsável e reconhecido que mobiliza, integra 

transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico 

à organização e valor social ao indivíduo21.  

    Neste contexto, destaca-se que a definição do termo competência envolve 

aspectos relacionados à formação profissional do indivíduo, neste sentido, para o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) a formação por competência tem a 

finalidade de capacitar o indivíduo para o exercício profissional. Nesta perspectiva 

a competência qualifica quem é capaz de aprender, julgar ou resolver certos 

problemas, ter capacidade para fazer algo, ter habilidade, aptidão, idoneidade. 

Cabe também ressaltar que o MEC estabelece através das DCNs a 

obrigatoriedade aos cursos de graduação, do desenvolvimento de competências 

de habilidades gerais e específicas em todos os componentes curriculares dos 

cursos; e essa idéia inclui todos os conteúdos programáticos20. 

O entendimento acerca dos vários conceitos de competências 

apresentados nos remete a compreensão do termo como sendo o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a pessoa exercer o seu 

trabalho; e, paralelamente às competências entendidas como sendo a entrega da 

pessoa para a organização20. 
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2.2 AS ORGANIZAÇÕES E AS COMPETÊNCIAS 

 

O mundo neste novo milênio tem passado por inúmeras transformações. A 

noção de competência passou a ser utilizada na Europa, a partir dos anos 1960. 

O processo de globalização e o acirramento da competição trouxeram à tona a 

necessidade de um novo perfil para o capital humano. Nas empresas o antigo 

conceito de Recursos Humanos, hoje não mais faz sentido; o que atualmente 

temos, são pessoas dotadas de competências, que se tornaram aptas a participar 

intensamente das atividades e negócios organizacionais, preocupadas em 

alcançar metas e resultados objetivos19:27, nesta perspectiva as pessoas não são 

mais vistas como um “recurso” e sim como um capital, pois sem pessoas 

nenhuma empresa funciona. Com isso as empresas têm procurado investir nos 

seus funcionários, na sua equipe, procurando desenvolver-se para atender as 

demandas do mercado de trabalho. Para um sucesso profissional é importante 

que o enfermeiro gestor tenha liderança, seja flexível, se envolva com o trabalho, 

busque resultado, saiba trabalhar em equipe, esteja pronto para aprender e 

ensinar neste novo milênio.  

As organizações hoje valorizam seu capital intelectual, formado por: capital 

externo, capital interno e o capital humano19. Considerando o capital humano 

como um dos ativos intangíveis da organização, deve-se priorizar a adoção de um 

programa de gestão, que possa não apenas abarcar profissionais de alto 

desempenho, como também incluir os profissionais de médio desempenho e 

outros com maiores limitações, que ao serem direcionados e motivados 

adequadamente conseguirão fazer eclodir suas potencialidades e contribuir cada 

vez mais para o êxito organizacional19. Assim é cada vez mais importante a 

adoção da gestão da força de trabalho fundamentada em competências 

gerenciais.  

A competência gerencial vem sendo alinhada a empresarial, sendo definida 

como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que agreguem valor 

econômico à organização e valor social ao indivíduo16. Sendo assim as 

competências significam o que a empresa aprendeu e sabe fazer, diferenciando-a 
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das concorrentes, fornecendo meios para tornar-se melhor em seus processos, 

métodos, procedimentos, produtos, serviço e outros.  

As competências organizacionais podem ser explicadas pela cascata de 

competências representadas na figura 4 na qual apresenta uma hierarquia entre 

as competências essenciais, funcionais, gerenciais e individuais também 

chamadas de pessoais.  Todas as competências estão interdependentes 

articulando-se de forma a proporcionar resultados sistêmicos e adequados a cada 

organização, todos alicerçados nas competências individuais. 

 

 

Figura 4. A cascata de competência organizacionais
22:384 

 

As competências consideradas essenciais podem ser alinhadas em quatro 

grandes grupos19:  

 Competência técnica é definida pelo domínio de conceitos, conhecimentos, 

métodos e ferramentas específicas para o exercício de uma determinada 

função. 

 Competência para liderar: implica em saber interagir, motivar, delegar, 

compartilhar e direcionar a equipe na obtenção de resultados. 

 Competência interpessoal: consiste em interagir e comunicar-se de forma 

eficaz. 
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 Competência administrativa: compreende o domínio de atividades 

específicas e de apoio gerencial. 

 

As competências essenciais produzem indicadores de desempenho que 

fazem a empresa se diferenciar e se destacar das outras, tais quais22: 

1. Oferecem de forma perceptível um diferencial sobre os 

concorrentes. 

2. Ganham o reconhecimento de sua excelência tanto no ambiente 

externo quanto interno. 

3. Agregam valor aos clientes. 

4. Alcançam estabilidade na sua participação de mercado. 

5. Conseguem envolvimento e engajamento dos seus colaboradores 

no seu desenvolvimento. 

6. Seus processos internos são integrados e altamente eficazes. 

 

Hamel introduziu o conceito de competências ao discutir a competitividade 

organizacional. As competências essenciais de uma empresa apresentam quatro 

características 22: 

1. Propiciam uma forte vantagem competitiva para o negócio da 

empresa. 

2. São indispensáveis para o sucesso de empresa. Constituem os 

fatores críticos do sucesso empresarial. Um fator crítico é aquele 

sem o qual o sucesso não acontece. 

3. São singulares, específicas e próprias de empresa. Definem aquilo 

que a empresa sabe fazer melhor do que as outras. Em outras 

palavras, caracterizam a empresa. 

4. São de difícil imitação pelas demais empresas. Sua complexidade 

decorre do fato de que são criadas, desenvolvidas, integradas e 

articuladas de uma maneira que dificilmente as outras empresas 

podem copiar e imitar. O seu arranjo também é singular e próprio de 

cada empresa. 
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Quando uma competência atende diretamente às demandas dos diferentes 

stakeholdersa, diz-se que ela é uma competência essencial ou central (core 

competence)b. O impacto de uma competência essencial se manifesta em três 

aspectos competitivos da organização22: 

1. Valor percebido – As competências essenciais são as que permitem 

a oferta de benefícios fundamentais para os clientes. Constituem o 

valor do produto ou serviço, ou seja, o que o comprador está 

realmente pagando, quanto ele está disposto a pagar mais para ter 

acesso aos benefícios e qual é a hierarquia de valor do cliente em 

relação aos benefícios oferecidos. 

2. Diferenciação dos concorrentes – a competência essencial é sempre 

singular e diferente em relação à concorrência. Ela permite que a 

empresa se distancie ou se diferencie dos competidores. 

3. Capacidade de expansão – A competência essencial permite que a 

empresa ingresse em novos segmentos de produtos/serviços. Ela 

oferece novas oportunidades à empresa, pois apresentam uma força 

competitiva que viabiliza a oferta de novos produtos e serviços 

gerados a partir dela. 

 

Para que a empresa possa reunir competências essenciais, ela precisa 

cultivar e desenvolver competências funcionais. Estas estão espalhadas pelas 

diversas unidades organizacionais e devem agir em conjunto. 

Competências funcionais – são competências relacionadas com cada área 

de atividade da empresa. Cada unidade organizacional – divisão, departamento, 

seção, unidade estratégica de negócios – deve compor a reunião integrada de 

competências funcionais. Assim, o marketing deve envolver competências 

funcionais relacionadas com o relacionamento com o cliente, promoção e 

propaganda, gerenciamento do produto/ serviço. A integração entre diferentes 

competências funcionais alavanca a capacidade da empresa em gerar valor, 

conquistar e manter clientes e apresentar resultados excelentes22: 

                                                 
a
 Pessoa,  grupo ou organização que tenha, direta ou indireta participação em uma organização

23
.  

b Designa as competências estratégicas, únicas e distintivas de uma organização que lhe conferem uma 
vantagem competitiva intrínseca com diferenciação face aos concorrentes

24
. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/person.html&prev=/search%3Fq%3Dstakeholders%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgk3SZqTUf9j1_qtqIfvRWmPosW2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/group.html&prev=/search%3Fq%3Dstakeholders%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhNtZlUN7Us9LtMgfC5k91on-vJww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.investorwords.com/4681/stake.html&prev=/search%3Fq%3Dstakeholders%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhh1grpex9ntdNPmcU7xpNbHqUuydg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.businessdictionary.com/definition/policy.html&prev=/search%3Fq%3Dstakeholders%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DG&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhj8otgLNBzulDVl5vmcdHVfG6cnxw
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/vantagemcompetitiva.htm
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A partir das competências funcionais teremos as competências gerenciais 

que são as competências relacionadas com o trabalho gerencial, referem-se às 

competências que os administradores devem ter ao realizar o seu trabalho. É a 

capacidade de mobilizar, integrar e colocar os conhecimentos em ação, as 

habilidades, a fim de atingir ou superar desempenhos configurados a empresa e a 

área25, a classificação dos tipos de competências adotada é pautada na 

classificação de Chiavenato. 

As competências gerenciais demonstradas na figura 5 estão relacionadas 

com o trabalho gerencial dos administradores, e devem ser constantemente 

atualizada, pois mudam com o passar dos tempos22.  

 

 

 

 

Todos esses fatores se articulam na prática 

Figura 5. Competências gerenciais. Adaptado de Ruas
25

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos como características de competências gerenciais25:96:  

conhecimento (saber): pode ser dividido em conhecimentos do ambiente, gerais, 

Competências 

gerenciais 

envolve 

Conhecimento 

Saber administrativo 

Habilidade gerencial Atitudes  

       Conceituais 

(nível estratégico) 

 Humanas 

(nível intermediário) 

 

Técnicas 

 (nível operacional) 
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teóricos e operacionais; habilidades (saber fazer): experiência profissional 

associada sob a forma de habilidades; atributos (saber ser/ agir): são os atributos 

profissionais e pessoais que integram os talentos humanos. Infelizmente “ter 

pessoas” nem sempre significa “ter talentos”; onde talento é um atributo 

designado a uma pessoa muito especial, uma pessoa dotada de competências22. 

As competências individuais ou pessoais envolvem um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais articuladas e convergentes para 

uma determinada atividade. As competências pessoais transformam pessoas em 

talentos. As empresas demandam esforços para através da organização do 

trabalho de forma a torná-lo mais agradável e com sentido psicológico, cultura 

organizacional envolvente e participativa, estilo de gestão democrática e criação 

de ambiente que privilegiam o aprendizado e a auto realização, transformar 

pessoas em talentos humanos22. 

As competências pessoais mais frequentemente solicitadas pelas 

empresas são21: 

 Aprender a aprender; 

 Relacionamento interpessoal; 

 Auto-motivação; 

 Persistência; 

 Comunicação; 

 Foco; 

 Criatividade; 

 Flexibilidade; 

 Espírito empreendedor; 

 Antecipação; 

 Garra; 

 Execução. 

 

O Modelo de Gestão baseado nas Competências representa uma 

oportunidade para as organizações, uma vez que identificando as lacunas no 

desempenho, poderão identificar a necessidade da criação e desenvolvimento de 

novas competências, adotando planos de desenvolvimento pessoal, que poderão 
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colocar a empresa em posição de vanguarda em se tratando de qualidade e 

excelência dos serviços prestados19:32.  

Desta forma a tendência das instituições de saúde contemporâneas é de 

adotar um modelo de gestão centrado no usuário, preocupando-se com a 

qualidade do cuidado prestado e com a organização do processo de trabalho dos 

seus profissionais, com enfoque nos três elementos comuns a todas as 

competências 26. O sistema de gestão por competências visualiza a organização 

como um todo propondo uma missão, valorizando o talento dos profissionais, 

dando condições de ampliar suas potencialidades e contribuir para o sucesso 

organizacional.19 

Já a gestão por competência tem por objetivo alcançar metas institucionais, 

estabelecendo objetivos a serem alcançados, por meio de estratégias para o 

desenvolvimento das competências27. 

Os serviços de saúde vêm passando de forma gradual por uma transição 

do modelo de gestão, vigente até o final do século XX, para se adaptarem às 

novas demandas de mercado adotando modelos e ferramentas de gestão 

baseados em enfoques contemporâneos da administração, tais como: a 

reengenharia de processos; o benchmarking, o modelo das organizações virtuais 

que formam redes virtuais de colaboração; o balanced score card, a gestão do 

conhecimento, da informação e das competências27. 

Sendo assim, as organizações são importantes para que as empresas 

desenvolvam seus valores, valorizarem seus clientes, fornecedores, comunidade, 

protejam e melhorem o bem-estar da sociedade conforme alcancem seus próprios 

interesses. Com isso, o desenvolvimento das pessoas na valorização humana no 

contexto das organizações, neste milênio competitivo e em ambientes de 

constante mudança, está intimamente ligado ao desenvolvimento de 

competências28. Esse ambiente de constante mudança exige do gerente o 

aprendizado constante e contínuo de competências que se transformam com a 

evolução da sociedade, de forma que as empresas possam se tornar cada vez 

mais competitivas e possam atender sua missão e metas. As instituições que se 

adaptarem a esta nova necessidade sentirão uma grande diferença no 

desempenho do profissional diante das suas atribuições. 
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2.3 AS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO 

 

Para o enfermeiro atuar como gerente da assistência de Enfermagem 

prestada ao paciente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação dos profissionais de saúde, deverá ter o conhecimento, as habilidades e 

as atitudes (competências) que possibilitarão o exercício do seu trabalho, visando 

uma boa qualidade assistencial. Assim, competências gerenciais são as 

competências relacionadas com o trabalho gerencial. Referem-se às 

competências que os administradores devem ter ao realizar o seu trabalho. Os 

papéis do administrador requerem aprendizado constante e contínuo de 

competências e habilidades que mudam com o passar dos tempos 22. 

Em um contexto de mudanças constantes no século XXI, o perfil 

profissional exigido pelos serviços de saúde também mudou, na medida em que 

as competências profissionais passaram a ser valorizadas, qualificando o trabalho 

do indivíduo27. Estudos sobre a prática gerencial e o mundo do trabalho na 

Enfermagem, têm mostrado que as competências constituem um tema de 

discussão imediata a fim de se dar respostas às necessidades desta prática 26:481.  

Na profissão Enfermagem, o gerenciamento do cuidado foi historicamente 

incorporado ao processo de trabalho do enfermeiro o qual envolve dois 

processos: o processo de administração e o processo de cuidar. Florence 

Nightingale, precursora da Enfermagem moderna, no século XIX causou uma 

ruptura entre o saber fazer da Enfermagem, que deixou de ser uma ocupação 

empírica realizada por religiosos,imprimindo um caráter científico ao ensino e 

prática da Enfermagem. A autora realizou pesquisas na área epidemiológica, 

clínica e administrativa e instituiu a formação profissional de Enfermeiras 

estratificando a Enfermagem em duas classes, a saber: as nurses, alunas que 

estudavam nos dois primeiros anos do curso, e ladies nurses,que pertenciam a 

classe social mais alta da sociedade e estudavam mais um ano para se tornarem 

“chefes”. As ladies nurses eram responsáveis pela administração dos hospitais, 

do cuidado direto ao paciente e do ensino das nurses27;41. 
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Gerenciamento do cuidado pode ser entendido como o processo de 

trabalho da enfermeira delineia seu exercício de gerência do cuidado de 

enfermagem, no contexto contemporâneo da prática de Enfermagem. Esta 

gerência em sua concepção envolve uma relação dialética entre o saber-fazer 

gerenciar e o saber-fazer cuidar29. 

No entanto o papel que as enfermeiras desempenham está diretamente 

relacionado ao modelo gerencial que é aplicado nas instituições de saúde. Neste 

sentido os modelos gerenciais são classificados em quatro tipos: o modelo de 

relações humanas que enfatiza a participação, abertura, compromisso e moral; os 

sistemas abertos que enfatizam a inovação, adaptação, crescimento e aquisição 

de recursos. O modelo de metas racionais que estão ligados a direção, clareza de 

objetivos, produtividade e realização e o modelo de processos internos 

enfatizados na documentação, gerenciamento de informações, estabilidade e 

controle30. 

Nos Estados Unidos após algumas pesquisas foi criado um modelo de 

competências para o enfermeiro gestor denominado Nursing Leadership Institute 

(NLI), neste modelo foram identificadas seis competências que são assim 

apresentadas: poder pessoal, efetividade interpessoal, gestão de recursos 

humanos, cuidados com o staff, com os pacientes e consigo mesmo, pensamento 

sistematizado e como atributos adicionais apresenta o otimismo e a resiliência27. 

Este modelo demonstra as competências envolvendo os aspectos pessoais, do 

grupo e da empresa. Proporciona ao funcionário maior responsabilidade, por 

desenvolver capacidades valorizadas, fornecendo-lhes as informações de que 

necessita para definir, medir e alcançar a competência desejada, delegando-lhe 

responsabilidade sobre a evolução em sua própria carreira19:28. 

Este Gerenciamento necessita: treinar e desenvolver continuamente as 

pessoas para desenvolverem novas habilidades, que deverão ser continuamente 

melhoradas; ter visão da necessidade de realocar pessoas de um setor para 

outro; vencer barreiras administrativas orientando-se pelo desempenho e criação 

de oportunidades; respeitar a diversidade; criar um senso comunitário que permita 

a troca de informações e conhecimentos19. Assim, um quadro de funcionários 
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mais talentosos e produtivos é o resultado de um gerenciamento baseado em 

competências. 

Todavia torna-se responsabilidade dos docentes, enfermeiros dos serviços 

de saúde e do próprio discente saber desenvolver as competências gerenciais 

que parecem ser necessárias ao enfermeiro na sua prática profissional, pois é um 

grande desafio também para os órgãos formadores como os dos serviços. 

 No século XXI os modelos de gestão adotados pelas empresas têm sido 

norteados pelas abordagens sistêmicas e contingencial cujo foco sai dos 

resultados e volta-se para o processo, o qual envolve aspectos relacionados ao 

trabalho em equipe, as necessidades do cliente, qualidade de vida entre outros. 
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2.4 TENDÊNCIAS DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS DE 
ENFERMAGEM SOBRE COMPETÊNCIAS 
 

Com a finalidade de verificarmos as tendências dos escritos sobre 

competências, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados on-

line, tendo como objetivo identificar quais as competências relacionadas ao 

trabalho dos enfermeiros são enfatizadas na literatura. 

Utilizou-se as bases de dados LILACS, MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem on-line), BDENF, ADOLEC e WHOLIS. 

Para orientar a pesquisa formulou-se a seguinte questão: Quais 

competências relacionadas ao trabalho dos enfermeiros são enfatizadas na 

literatura? Optou-se por trabalhar com descritores padronizados (Decs-MeSH)c 

nas bases de dados virtuais. A palavra chave competência gerencial não é um 

descritor padronizado. Desta forma, adotou-se os descritores competência 

profissional e educação baseada em competências.  

Critérios de inclusão: artigos publicados em português e inglês, disponíveis 

on-line na íntegra ou nas bibliotecas da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa ou da Universidade Severino Sombra, no período compreendido entre 2002 

a 2009, que abordaram as competências necessárias ao enfermeiro para o seu 

exercício profissional.  

Segundo os critérios de inclusão adotados, foram selecionados 12 no 

LILACS, 08 na BDENF e 01 na MEDLINE. Sendo que na base de dados BDENF 

dos 08 artigos encontrados, os 08 eram semelhantes aos que constavam na base 

de dados LILACS e 01 artigo encontrado na MEDLINE era semelhante a base de 

dados da LILACS. Logo, trabalhamos com os 12 artigos encontrados na base de 

dados LILACS. 

Na amostra selecionada, 11 artigos foram escritos por Enfermeiros e 01 foi 

escrito por médico. 

                                                 
c
 Os DeCS - Descritores em Ciências da Saúde foram criados pela BIREME e servem como uma linguagem 

única na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos, e outros 
tipos de materiais, assim como para serem usados na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura 
científica nas fontes de informação disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. Foi desenvolvido a partir do 
MeSH - Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine (NLM) com o objetivo de permitir o 
uso de terminologia comum para pesquisa em três idiomas, proporcionando um meio consistente e único 
para a recuperação da informação independentemente do idioma.  

http://www.bvsalud.org/local/Site/bireme/homepage.htm
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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Foram encontrados artigos no ano de 2008(1), 2007(2), 2006(3), 2005(4), 

2003(2). As fontes de dados utilizadas pelos autores para publicação foram: 

Revista Baiana Saúde Pública(1), Revista Escola de Enfermagem-USP(2), Acta 

Paulista de Enfermagem(1), Texto e Contexto de Enfermagem(1), Revista 

Brasileira de Enfermagem(05), Interface Comum. Saúde Educação (1) e Revista 

Latino-americana (1). Foram produzidos em São Paulo (7), Bahia (1), 

Florianópolis (1), Paraíba (1), Brasília (2). Foi verificado também que a maioria 

dos artigos foi publicada por docentes (10), docente com alunos (1), médico (1). 

De acordo com o tipo de manuscrito foram encontrados artigos originais (2), 

revisão (1), estudo teórico (1), relato de experiência (2), reflexão (4) e pesquisa 

(2). Quanto às áreas de conhecimento abordadas foram: competência docente 

(11) e competência gerencial (1).  

Os artigos pesquisados falam da competência docente como um modo de 

pensar e de agir na educação, buscando a formação de sujeitos críticos capazes 

de sempre buscar o novo, de ousar. A Enfermagem tem um papel essencial na 

formação de competências para ação educativa, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), a mesma reafirma a necessidade das Instituições 

de Ensino Superior a formação de profissionais de saúde para a consolidação do 

SUS. 

O processo de ensino-aprendizagem vem adotando metodologias que 

estimulam os alunos a aprender e a construir conhecimentos coerentes na sua 

prática. É importante que os profissionais identifiquem quais as competências são 

desenvolvidas, de modo a participar ativamente do mercado de trabalho. Faltam 

aos docentes mostrarem aos alunos a importância de integralizar os diferentes 

saberes que compõem o saber da enfermagem27. 

O docente tem que aceitar o desafio e inovar a sua atuação que será 

desenvolvida através da sua competência, como professor, que vem sendo 

exigida através das Diretrizes e Bases da Educação Nacional que em relação a 

Enfermagem apontam para mudanças, que irão permitir a transformação do perfil 

profissional do enfermeiro. 
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Essas diretrizes deixam bem claras, que este profissional enfermeiro deve 

ser formado a partir do desenvolvimento de competências e habilidades. Os 

docentes terão que repensar a prática educacional e refletir a sua capacitação. 

O docente enfermeiro tem grande responsabilidade, pois ao formar o 

profissional que será o líder e o gestor de Enfermagem, estará avançando para a 

capacitação aos enfermeiros que prestam assistência. 

Considerando as dimensões das competências, atitudes e os valores, é 

essencial que as Escolas de Enfermagem revejam suas políticas de 

desenvolvimento e propostas a respeito da capacitação para o docente e que a 

mesma deva favorecer a construção de um pensar compartilhado, tornando os 

graduandos sujeitos de sua própria história profissional, implementando novas 

alternativas diante do desafio enfrentado. 

O artigo que aborda o tema competência gerencial descreve as 

competências gerais do enfermeiro e analisa o trabalho deste profissional de 

acordo com as DCNs. Os profissionais de Enfermagem devem realizar seus 

serviços com qualidade e ética, tendo à responsabilidade da atenção a saúde e 

que a mesma não se encerra no ato médico tendo continuidade com a resolução 

de problemas. Refere que o cuidar e o gerenciar são os processos mais 

importantes no trabalho do enfermeiro. O processo de trabalho do enfermeiro é 

constituído pelos processos de cuidar e administrar.  

O enfermeiro tem sido o responsável pela administração e gerenciamento 

das atividades assistenciais nos hospitais, viabilizando o trabalho dos demais 

profissionais da equipe de Enfermagem bem como da equipe de saúde em que 

atua no ambiente hospitalar quanto na atividade da saúde pública. No entanto 

existe diferença entre o termo administração e gerenciamento. Administração 

significa a função que se desenvolve sob o comando de outro, um serviço que se 

presta a outro22. E gerenciamento a função de direção exercida nos níveis 

intermediários das empresas22. As Diretrizes Curriculares Nacionais dão ênfase 

às funções administrativas destacando o planejamento, organização, direção, 

controle dos serviços de saúde, conhecimentos da área social e econômica e, 

além disso, permite ao gerente conhecer os dados e informações de toda a 

organização, analisar para subsidiar a gestão de recursos humanos, materiais, 
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físico e financeiro. Existe uma dicotomia entre o ensino e o serviço. A política de 

educação e de saúde se preocupa com a inserção dos profissionais no SUS. 

Propõem a participação das escolas formadoras no sistema de saúde e nos 

serviços locais e regionais, havendo dificuldades de articulação entre ambos. 

As mudanças propostas pelas DCNs constituem um desafio para a 

abordagem pedagógica no ensino de Enfermagem, pois prevalece a transmissão 

de conhecimento e não à metodologia ativa de ensino. 
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CAPÍTULO 3 

REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1. PERCURSO METODOLÓGICO 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa tipo estudo de caso 

múltiplo. A escolha por essa abordagem se deu pela possibilidade em responder 

a questões muito particulares, pois ela se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis31.  

           Estudo de caso múltiplo é a seleção de dois ou mais casos que se acredita 

ser replicações literais, como um conjunto de casos com resultados exemplares 

em relação a alguma teoria de avaliação. Selecionar esses casos exige 

conhecimento prévio dos resultados, com a investigação de casos múltiplos 

concentrando-se no como e porque os resultados exemplares podem ter ocorrido 

e esperando replicações literais (ou diretas) dessas condições de caso para 

caso32:74.   

Este estudo foi desenvolvido em três Hospitais Privados do Município de 

Volta Redonda – RJ, tendo como sujeitos os Dirigentes e Enfermeiros desses 

hospitais. A rede de serviços de saúde hospitalar de Volta Redonda possui 07 

hospitais, sendo 02 públicos e 05 privados. Trabalhou-se com  03, pois os demais 

não concederam autorização para a realização da pesquisa. 

Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista enfocada ou semi-

estruturada. As entrevistas enfocadas são usadas quando o pesquisador tem uma 

lista de tópicos que devem ser cobertos. O entrevistador se utiliza de um guia de 

tópicos escritos para garantir que todas as áreas das questões sejam cobertas. A 

função do entrevistador é encorajar os participantes a falar livremente sobre todos 

os tópicos constantes no guia33. Assim, 



 

 

 30 

o que torna a entrevista um instrumento privilegiado de 
coleta de informações para as ciências sociais é a 
possibilidade de a fala ser reveladora de condições 
estruturais, de sistema de valores, normas e símbolos 
(sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia 
de transmitir, através de um porta-voz, as representações de 
grupos determinados, em condições históricas, 
socioeconômicas e culturais específicas34:109. 

 

Pontua-se também que essa técnica permitiu, em momento único, permear 

espaços importantes da fala do entrevistado. Momentos, estes, que 

contextualizaram fatos do passado, do presente e do futuro gerando um material 

rico de grande relevância para o processo de análise. 

A idéia central foi extrair da fala dos enfermeiros gerentes e dirigentes os 

movimentos de suas competências para a prática. 

Esse tipo de técnica de pesquisa entende-se ter sido adequada, pois  

quando se trata de uma sociedade conflitiva como a nossa, 
cada entrevista expressa de forma diferenciada essa luz e 
sombra da realidade, tanto no ato de realizá-la quanto nas 
informações que aí são produzidas34:120. 

 

A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense sob o CAAE - 0047.0.258.000-09 e atendeu todos os 

requisitos éticos preconizados na Resolução 196/96 do CNS35. (Anexo 1) 
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3.2 INSERÇÃO NOS CAMPOS DE PESQUISA 

 

           Às três Instituições privadas do Município de Volta Redonda foi entregue 

uma carta solicitando a autorizaçãod para a realização da pesquisa, esclarecendo 

os objetivos do estudo. Após autorização da instituição, solicitou-se aos Gestores 

e Enfermeiros Gestores da Instituição a permissão para realização da entrevista, 

mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecidoe.  

           O nome dos Gestores e das Instituições de Saúde envolvidos neste estudo 

foi codificado a fim de manter o sigilo e anonimato, conforme os padrões éticos da 

pesquisa. 

           Sendo assim, para atingir os objetivos propostos, foram entrevistados 03 

Gestores responsáveis pelos hospitais e 03 Enfermeiros Gestores responsáveis 

pelos serviços de Enfermagem nestas instituições. Cabe ressaltar que uma 

entrevista piloto foi realizada com um enfermeiro gestor de um hospital, não 

incluído na pesquisa, para testar o roteiroe. As entrevistas com os sujeitos do 

estudo foram individuais, mediante a aplicação deste roteiro previamente testado. 

As entrevistas foram agendadas previamente com os Gestores, em data e local 

de preferência dos mesmos. 

No primeiro contato pessoal, foi mostrado o documento de autorização, 

para cientificá-los dos objetivos da pesquisa. Foram esclarecidos os critérios para 

a realização da mesma, ressaltando a importância da sua participação, deixando-

os livres para falar sobre o tema proposto, baseado nas perguntas norteadoras da 

mesma, ficando claro que as entrevistas seriam gravadas através do MP3 do 

celular e no gravador de fita, para que nenhum detalhe se perdesse durante a 

entrevista. Os entrevistados mostraram-se tranqüilos durante a entrevista. 

A entrevista semi-estruturada permitiu que durante a coleta de dados se 

conseguisse dados qualitativos advindos das falas dos entrevistados, dentre 

outras questões, dada à aproximação com o tema por intermédio dos 

questionamentos, estes elaborados para que não se perdesse o foco principal.  

                                                 
d
 Apêndices 2, 3 e 4. 

e
 Apêndice 5, 6. 
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Destaco que não houve dificuldade quanto à abordagem dos sujeitos, pois 

eles se mostraram muito disponíveis em participar do estudo e em poderem 

relatar sua experiência como gestores. 

Ao chegar à instituição, os gestores já estavam aguardando o momento da 

entrevista, onde foram questionados sobre o assunto em questão, onde foi 

identificado o perfil dos dirigentes e dos enfermeiros gestores, destacando o sexo, 

qualificação, experiência profissional e outros empregos. Posteriormente foi 

realizada a transcrição e digitalização do material coletado. Os arquivos com a 

transcrição das entrevistas foram impressos, para posterior análise.   

As entrevistas foram realizadas em locais tranqüilos dentro da própria 

instituição para que não houvesse interrupções e nem futuros problemas com as 

gravações. Porém, infelizmente houve problemas com 2 gravações sendo elas 

realizadas novamente. As entrevistas tiveram em média 10 a 20 minutos.   

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

As informações coletadas foram tratadas através do método de análise de 

conteúdo temática.  Assim, 

 

ao se colocar em prática uma análise consciente ou não, 
faz-se uma correspondência entre as estruturas semânticas 
ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas 
dos enunciados36:41 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações para obtenção, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que sejam permissivos a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens36. É uma técnica de investigação que através de uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem 

por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações36:36. 

O tipo de análise de conteúdo empregado neste estudo foi a análise 

temática, que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 
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comunicação, cuja presença, ou freqüência de aparição podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido36:105.  O tema é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à 

teoria que serve de guia à leitura36:105. 

A análise de conteúdos seguiu as fases de: pré-análise, exploração do 

material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação36. Na pré-análise, 

organizou-se o material tendo por objetivo torná-lo operacional e sistematizar as 

idéias iniciais. Foi realizado um recorte dos textos buscando os indicadores para 

facilitar a leitura do pesquisador e a ordenação das respostas. Construído um 

quadro com as respostas para cada pergunta feita aos entrevistados, 

transcrevendo as palavras de forma a identificar respostas semelhantes e 

contrárias para permitir a identificação das competências gerenciais requeridas 

pela empresa e discutir as relações entre as competências exigidas pela empresa 

e o trabalho desenvolvido pelos gestores de Enfermagem. 

A etapa de exploração do material consiste essencialmente de operações 

de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas.  

 Na fase de tratamento dos resultados, são evidenciadas as informações 

fornecidas pela análise, através de operações estatísticas simples ou mais 

complexas36. 

A fim de preservar as identidades dos hospitais e dos profissionais 

entrevistados, os mesmos foram codificados para fins de análise, conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Relação dos Hospitais integrantes do estudo. Volta Redonda-RJ. 2009. 

HOSPITAIS GESTORES/DIRIGENTES GESTORES/ENFERMEIROS 

AZUL G1   E1 

VERDE G2 E2 

AMARELO G3 E3 

 

Após a codificação, os elementos foram categorizados de forma a 

classificar os elementos que compõem um conjunto por diferenciação e em 

seguida por reagrupamento, seguindo critérios previamente definidos. 
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A fase de tratamento dos resultados obtidos permitiu colocar em relevo as 

informações coletadas. A partir daí realizou-se interpretações em torno das 

dimensões teóricas sugeridas pela leitura do material34. 

Após a operacionalização das etapas de exploração e tratamento, os 

dados foram classificados e agrupados em três categorias temáticas, a saber: 

I. Competências gerenciais do enfermeiro direcionadas pela organização; 

II. Competências gerenciais próprias do enfermeiro; 

III. As relações entre o exigido e o percebido em matéria de competências 

gerenciais do enfermeiro. 

Para termos um melhor tratamento dos resultados é necessário 

estabelecer uma correspondência entre o nível empírico e o teórico, de modo a 

assegurarmos dos resultados obtidos, esta é a finalidade de qualquer 

investigação36. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo abordaremos a contextualização dos cenários da pesquisa, 

a caracterização dos sujeitos, as categorias analíticas e a organização funcional 

dos cenários em questão, e tem por objetivo discutir os resultados da análise das 

informações obtidas nas entrevistas de forma a atender os objetivos propostos 

para o estudo. Inicia-se pela contextualização dos cenários e o perfil dos 

gestores. Após a apresentação as categorias de análise: I - Competências 

gerenciais do enfermeiro direcionadas pela organização; II - Competências 

gerenciais próprias do enfermeiro; III - As relações entre o exigido e o percebido 

em matéria de competências gerenciais do enfermeiro. 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CENÁRIOS 

O município de Volta Redonda está situado no Sul do Estado do Rio de 

Janeiro, no trecho inferior do médio vale do Rio Paraíba do Sul, entre as serras do 

Mar e da Mantiqueira. Pertence à Região do Médio Paraíba, que também abrange 

os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, 

Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores e Valença. 

O município tem um único distrito-sede, ocupando uma área total de 182 

quilômetros quadrados, correspondentes a 2,9% da área da Região do Médio 

Paraíba. As principais vias de acesso são a rodovia BR-116 Rio - São Paulo, cujo 

acesso se dá pelas rodovias BR-494, a BR-393 e pela Rede Ferroviária Federal 

SA (RFFSA). A RJ-153, em trecho coincidente com a BR-494 segue rumo norte 

para a localidade de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa. A rodovia BR-

393 faz a conexão do Rio - São Paulo com Rio-Belo Horizonte e Rio - Bahia. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda tem como Missão 

melhorar a qualidade de vida de sua população, garantindo à integralidade do 

cuidado através do desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, 

assistência e reabilitação a saúde, numa rede de reconhecida notoriedade, de 

elevado valor para os munícipes e com um nível de excelência nos serviços 
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disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para cumprir com sua 

Missão, a cidade foi dividida em dois grandes Distritos Sanitários, margeando o 

leito do Rio Paraíba do Sul. 

Atualmente cerca de 70% da população está coberta pelas Unidades 

Saúde da Família, configurando a mudança de modelo assistencial da Atenção 

Básica no município. No Distrito Sanitário Norte apresenta 121.605 habitantes, 

abrangendo as áreas: Retiro, Siderlândia, Açude I, Açude II, Belmonte, Jardim 

Belmonte, Padre Josimo, Jardim Cidade do Aço, Coqueiros, Vila Brasília, Belo 

Horizonte, Verde Vale, Mariana Torres. Santa Cruz I; Santa Cruz II, Santa Rita do 

Zarur, Dom Bosco, São Luiz, São Sebastião, Nova São Luiz, Pinto da Serra, 

Candelária, Vila Mury, Eldorado, Bom Jesus, Jardim Primavera, Jardim Veneza, 

Niterói, Voldac, Barreira Cravo, Aero Clube. Conta ainda com 72 postos de saúde, 

unidades de referência – média e alta complexidade. No distrito Sanitário Sul, tem 

uma população de 138.968 habitantes, abrangendo: Jardim Ponte Alta, Ponte 

Alta, Jardim Suíça, Jardim Europa, Minerlândia, Conforto, São Cristóvão, 207, 

249, Santa Inês, São Carlos, Santa Tereza, Rústico, Bela Vista, Tangerinal, 

Eucaliptal, Vila Santa Cecília, Laranjal, Monte Castelo, Sessenta, Cidade Nova, 

Village Sul, Tiradentes, Casa de Pedra, Jardim Esperança, Vila Rica, Jardim 

Belvedere, Rio das Flores, Condado do Ipê, Parque das Garças, Roma I e Roma 

II – área rural da Fazenda Santa Bárbara e São Luiz, São Geraldo, São João, 

Jardim Normandia, Jardim Amália I e II, Água Limpa, Morada da Colina, Vila Rica 

Três Poços e Três Poços. Constam ainda com 07 hospitais (02 públicos e 05 

privados) e 86 clínicas particulares de diversas especialidades. Dos 05 hospitais 

privados, 02 não fizeram parte da pesquisa, por não terem autorizado a dada 

realização. A seguir as três instituições que constituiram os cenários de coleta de 

dados são caracterizadas. 

 

4.1.1  Hospital Azul 

O Grupo mantenedor deste hospital é uma organização que atua na 

administração de hospitais no Brasil e recentemente se uniu a uma rede 

internacional, a IHG – International Hospital Group, cuja sede é em Dallas, EUA. 

Esta organização possui unidades no Brasil, México e Costa Rica. E entre as 
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Unidades de Negóciof que integram o Grupo destaca-se, o hospital Azul de Volta 

Redonda-RJ.  

A unidade de negócio de Volta Redonda foi adquirida pelo Grupo 

mantenedor em 2004, e está situada no bairro Vila Santa Cecília ocupando as 

instalações do antigo Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em uma 

área construída de 12.300m². O hospital possui 105 leitos, 26 leitos críticos e 8 

salas de cirurgia. A unidade de Volta Redonda atua em toda Região Sul 

Fluminense no estado do Rio de Janeiro e em cidades limítrofes a esta região, as 

quais situam-se nos estados de Minas Gerais e São Paulo. 

O hospital azul possui uma gestão profissionalizada, atuando a partir de um 

comitê gestor que inclui os gerentes de vários setores liderados pelo 

superintendente, propondo uma gestão compartilhada. É um hospital geral, de 

médio porte, de gestão privada, com finalidade lucrativa, mantendo convênio com 

diversos planos de saúde e seguradora. O convênio com o SUS atende apenas a 

referência cardio-vascular. Oferece assistência ambulatorial e de internação em 

clínicas básicas e unidades especializadas e de terapia intensiva (geral e 

cardíaca). Possui completa infra-estrutura para exames diagnóstico oferecendo 

novas tecnologias em saúde. Seguindo a tônica dos demais hospitais da rede 

mantenedora, investe na gestão, nos sistemas de informação e em prevenção e 

promoção da saúde que garante agilidade e controle das operações.  

A Maternidade, funcionava dentro do hospital Azul e  foi recém-inaugurada 

em novo prédio no centro de Volta Redonda. Consta de quarenta e um leitos, três 

salas cirúrgicas e dezessete leitos de UTI, sendo seis leitos dedicados à terapia 

intensiva pediátrica e onze para a terapia intensiva neonatal, e suporte de 

medicina diagnóstica. 

O Hospital Azul está localizado em um prédio de quatro andares, onde a 

gerência de Enfermagem está localizada no 3º andar. Consta de 27 enfermeiros, 

incluindo gerentes e supervisores e 250 técnicos com carga horária de 40 horas 

semanais. 

O Hospital Azul  conquistou a Acreditaçãog Nível III de excelência, fruto de 

dois anos de dedicação intensa, que trouxe uma nova maneira de trabalhar e de 
                                                 
f
  O hospital é identificado como um negócio que pode ser planejado e gerido independentemente 
da organização maior. 
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perceber a importância de cada um dentro da entidade. A Acreditação Nível IIIh foi 

obtida no ano de 2006, e em 2009 a instituição solicitou nova avaliação ainda em 

andamento, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A missão da ONA 

é a promoção de um Processo de Acreditação, visando aprimorar a qualidade da 

assistência à saúde no Brasil37. 

Na figura 6 são apresentados os níveis de hierarquia na organização do 

Hospital Azul38. Destaca-se que a “estrutura organizacional representa os órgãos 

e unidades que compõem a empresa tanto quanto suas relações de 

interdependência; e também de funcionamento, envolvendo as funções e 

atividades necessárias para levar ao alcance dos objetivos da empresa”38. Há três 

tipos tradicionais de estrutura organizacional: a organização linear, a funcional e a 

linha-staff. Como podemos observar a estrutura organizacional do hospital azul 

possui uma organização linha-staff, pois  

 

os órgãos de linha estão diretamente relacionados com 
objetivos vitais da empresa, tendo autoridade linear sobre a 
execução das tarefas voltadas aos objetivos, enquanto os 
órgãos de staff estão indiretamente relacionados aos 
objetivos vitais da empresa e não apresentam  autoridade 
linear, mas autoridade funcional de assessoria, sobre a 
execução das tarefas voltadas a esses objetivos39. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
g Acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das instituições hospitalares 
e, principalmente, de educação permanente dos seus profissionais e que se expressa pela 
realização de um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, periódico e 
reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente 
estabelecidos

40
. 

h
 Dentro da metodologia do processo de acreditação hospitalar existem padrões e níveis de  

atenção, práticas ou métodos esperados, existe o nível I, II e III. No nível III as exigências contêm 
evidências de políticas institucionais de melhoria contínua em termos de: estrutura, novas 
tecnologias, atualização técnico-profissional, ações assistenciais e procedimentos médico-
sanitários

40
. 
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Os NOs Nííveis Hierveis Hieráárquicosrquicos

Níveis:

Institucional

Intermediário

Operacional

Superintendente 

Gerentes

Chefes de Serviços

Administração

Operação
Funcionários e Operários

(Pessoal não-administrativo)

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

 

Figura 6. Níveis de Hierarquia na Organização do Hospital Azul 
Fonte: Entrevista com os sujeitos do estudo. 
 

 

O gerente entrevistado está no nível de Gerente administrativo e os 

responsáveis de Enfermagem estão nos níveis de chefes de serviços. 

Assim neste hospital o modelo utilizado foi o modelo das metas racionais,  

utilizando os papéis de diretor e produtor, esperando que o gerente explicite 

expectativas por meio de processos, tais como planejamento e delimitação de 

metas, que define problemas, selecione objetivos, define papéis e tarefas e 

forneça instruções27. 
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4.1.2  Hospital Verde 

O Hospital Verde, maior complexo hospitalar do Sul do Estado do Rio de 

Janeiro, foi fundado em 21 de junho de 1961. Funcionava numa pequena 

residência para suprir as demandas médicas de Volta Redonda. No local, a 

equipe médica que constituiu o Hospital realizava diversos procedimentos. O 

trabalho, voluntarioso e pioneiro está presente desde a implantação da 

Assistência Hospitalar, quando funcionou juntamente com o antigo Hospital de 

Madeira da Siderúrgica Nacional (HSN) e o Hospital da União Hospitalar Gratuita 

(UHG).   

Em 1975 e 1989 a Diretoria do hospital deu continuidade às obras de 

ampliação, capacitando-as com equipamentos e o staff médico.  Atualmente, o 

complexo hospitalar possui 10 mil m² e conta com um corpo clínico de várias 

especialidades, além de equipamentos de última geração. São realizados todos 

os exames complementares solicitados pela equipe médica. 

Localizado em Volta Redonda, no bairro Niterói, possui 09 andares, com 

atendimento ambulatorial, emergência e internação de média e alta 

complexidade, incluindo transplante renal.  

O Hospital Verde mantém o seu próprio Plano de Saúde, denominado AME 

(Assistência Médica Especial), e é conveniado com Planos de Saúde e várias 

seguradoras. Atende, inclusive, o SUS (Sistema Único de Saúde) nas Clínicas 

Cirúrgicas, Médicas, Hemodiálise e CTI.  O complexo hospitalar é credenciado 

pelo Ministério da Saúde para a realização de procedimentos de alta 

complexidade em Neurocirurgia, CTI, Transplantes de Órgãos e Hemoterapia 

(banco de sangue). Atualmente, estão em processo de implantação o Serviço de 

Pronto Socorro da Dor Torácica, Hemodinâmica e Cirurgia Cardíaca.  

Apresenta Enfermeiros com Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) 

em todos os setores do hospital com assistência direta ao paciente e um 

Enfermeiro como Gerente de Enfermagem.  

Ressalto que este hospital utiliza o papel do modelo dos processos 

internos, o gerente deve saber o que se passa em sua unidade, determinar se as 

pessoas estão cumprindo as regras e averiguar se o setor está fazendo a sua 
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parte. Neste papel as características são fornecidas por formulários, por inspeção, 

vistorias e por relatórios30.  

A seguir são apresentados os níveis de hierarquia na organização do 

Hospital Verde. A organização do hospital verde aplica o princípio funcional ou 

princípio da especialização das funções. A organização funcional apresenta as 

seguintes características: autoridade funcional ou dividida, linhas diretas de 

comunicação, descentralização das decisões e ênfase na especialização30.  

 

 

 

 

Figura 7. Níveis de Hierarquia na Organização do Hospital Verde. 
Fonte: Entrevista com os sujeitos do estudo. 
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4.1.3 Hospital Amarelo 

O Hospital Amarelo é de uma rede formada por uma cooperativa de 

médicos que integra uma rede nacional de cooperativas similares, espalhadas por 

todo o país. Esse Hospital tem fins lucrativos, aceita plano de saúde, atendimento 

particular e não atende o SUS. 

O atendimento ambulatorial está em funcionamento e o atendimento 

hospitalar terá início após a conclusão das obras de construção das estruturas 

prediais, com inauguração prevista para 2010, ainda sem confirmação de data.  O 

hospital está sendo projetado de acordo com as normas socioambientais para se 

consolidar como referência em atendimento humanizado, com resolutividade e 

tecnologia. A área do hospital de 11.000 m2 constará de 3 pavimentos, 110 leitos, 

para atendimentos de cirurgia de Obesidade, cirurgia Cardíaca, hemodinâmica, 

serviços de mastologias e cirurgia endovascular. Pronto socorro adulto e infantil 

24 horas, com salas de urgência e emergência; centro cirúrgico com 10 salas de 

cirurgias  e centro obstétrico com equipamentos de alta tecnologia; Unidade de 

internação, CTI, Hemodinâmica; Day Clinic, Ressonância Nuclear magnética, 

Ultrassonografia, diagnóstico por imagem (SADT), endoscopia digestiva, 

ecocardiografia, Sistema de informática MV - prontuário eletrônico, considerado o 

mais moderno na área hospitalar; serviço de controle de Infecção relacionado a 

assistência de saúde (CIRAS).   

Todas as unidades hospitalares terão enfermeiro 24 horas, supervisores, 

enfermeiro para CCIH e biossegurança, 60 técnicos para clinica médica e 

cirúrgica, enfermeiro no CTI e quatro enfermeiros plantonistas, com carga horária 

de 40 horas semanais.  

Ressalto que este hospital também utiliza o modelo dos processos internos 

no seu desempenho, monitorando o que está acontecendo na sua unidade e 

averiguando se o setor está fazendo sua parte. As características desse 

monitoramento incluem o “gosto” por dados, formulários, pela análise e resposta a 

informações de rotina na condução de inspeções e vistorias, pela revisão de 

relatórios e outros documentos30. 

A seguir, na Fig. 8, são apresentados os níveis de hierarquia na 

organização do Hospital Amarelo. Esse hospital apresenta também uma 
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organização funcional, que aplica o princípio funcional ou princípio da 

especialização das funções. A organização funcional apresenta as seguintes 

características: autoridade funcional ou dividida, linhas diretas de comunicação, 

descentralização das decisões e ênfase na especialização30.  

 

 

 
 
 
 

Figura 8. Níveis de Hierarquia na Organização do Hospital Amarelo 
Fonte: Entrevista com os sujeitos do estudo. 
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4.2  PERFIL DOS GESTORES 
 
4.2.1 – Dos Dirigentes 

 

O dirigente do Hospital Azul é administrador de empresas, com pós-

graduação em Estratégia Industrial. Curso MBA em gestão de negócios. 

Experiência de 03 anos em um hospital em Curitiba. Foi funcionário na área 

comercial. Iniciou a sua trajetória no hospital azul no ano de 2000. Sua 

experiência profissional basicamente se deu em duas instituições.  Tem 12 anos 

de experiência na área de saúde. 

O dirigente do Hospital Verde é formado há 35 anos, médico generalista. 

Trabalhou durante 04 anos no serviço de psiquiatria no RJ e 04 anos no serviço 

de cirurgia geral no Hospital Verde. É diretor técnico do hospital Verde. No 

momento trabalha somente neste hospital.  

O dirigente do Hospital Amarelo é médico formado há 22 anos, em 

otorrinolaringologista. Mais ou menos há 10 anos se interessou pela área 

administrativa. Fez MBA de gestão de negócios, administração hospitalar, gestão 

de pessoas, curso de empreendedorismo e outros cursos na área administrativa. 

Há 06 anos também administra um Centro Médico. Trabalha no projeto do 

Hospital Amarelo desde o início da planta física, sendo o diretor médico do 

Hospital Amarelo, ou seja, o responsável técnico. 

Observa-se que a gestão de dois hospitais encontra-se sob o comando de 

profissionais com conhecimento de gestão, contudo a hegemonia da direção 

permanece nas mãos de médicos e que também acumulam a responsabilidade 

técnica dos hospitais. 

Ressalta-se que existe uma diferença no modelo de gestão adotado pelo 

administrador do hospital azul e pelo médico do hospital amarelo, pois ambos têm 

especialização na área de gestão hospitalar, tais diferenças refletem diretamente 

no perfil do Enfermeiro gestor que eles empregam.  
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4.2.2 – Dos Gerentes de Enfermagem 

 

A enfermeira gestora do Hospital Azul formou-se em 1997, pela 

Universidade Severino Sombra, com especialização em UTI. Experiência como 

enfermeira assistencial (01 ano) em outro hospital. Sendo admitida no Hospital 

Azul em 1998, atuando como enfermeira assistencial e convidada em 2004 para 

assumir a gerência, atua somente neste hospital. 

A enfermeira gestora do Hospital Amarelo formou-se em 1982, pela 

Universidade Federal Fluminense, tem 01 ano que está neste hospital, e 01 ano 

de gestão, possui qualificação em nível de mestrado e especialização em 

Enfermagem do Trabalho. É docente em Volta Redonda há nível de graduação de 

Enfermagem, ministrando as disciplinas de Centro Cirúrgico, Administração 

Hospitalar, Exercício de Enfermagem e realizando orientações de Trabalho Final 

de Conclusão de Curso. Possui experiência na área de gerencia e supervisão do 

serviço de Enfermagem, sistematização da assistência de Enfermagem, 

prevenção do uso/abuso de drogas, Exercício Legal da profissão, Deontologia, 

administração hospitalar. 

O enfermeiro gestor do Hospital Verde graduou-se em 1999 pela 

Universidade de Barra Mansa, com especialização em UTI. Possui experiência 

prévia como enfermeiro assistencial em emergência e gerência dos Serviços de 

Enfermagem. Encontra-se há um ano na gestão dos serviços de Enfermagem do 

Hospital Verde. 
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4.3 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO DIRECIONADAS PELA 
ORGANIZAÇÃO 
 

Esta categoria tem por objetivo descrever os temas que emergiram das 

falas dos gestores, dirigentes dos hospitais, relacionadas às competências 

gerenciais requeridas pela empresa para a atuação do enfermeiro como gestor 

nos serviços de Enfermagem em hospitais privados. 

Segundo os dirigentes o enfermeiro para ser contratado como gestor dos 

serviços de Enfermagem deve ter experiência profissional, compromisso, 

dedicação e disponibilidade. 

A qualificação profissional também foi referida como importante fator para 

contratação, os dirigentes procuram conhecer os currículos dos candidatos a fim 

de identificar as possíveis potencialidades do profissional, como pode ser 

observado no depoimento abaixo: 

 

... Então você tem toda a descrição de competência do 
profissional, qual é a formação que ele deve ter, que tipo de 
pós-graduação é exigida, que de especialização e em que 
área, e, qual é a experiência que ele precisa ter para ocupar 
esse cargo. (G1 Azul) 

 

Em um dos hospitais pesquisados a contratação do enfermeiro gerente é 

realizada através de indicação, muito embora o dirigente informe que realiza a 

análise do currículo em se tratando de qualificação e experiência. 

 

... O perfil do profissional que contratamos, em geral, é 
referenciado. Alguma pessoa amiga que conhece, já sabe a 
qualificação desse profissional, nos informa. Então ele traz 
evidentemente um currículo. (G2 Verde) 

 

Observa-se que os gestores citados possuem um ponto em comum, a 

análise do currículo como critério de seleção de candidatos, no entanto a forma 

de contratação, as exigências curriculares são fatores que os diferenciam.  

Os dirigentes ao falarem da sua própria gestão enfatizam o planejamento 

estratégico, o trabalho em equipe e a garantia de uma assistência adequada sob 
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sua coordenação, assim supõe-se que estes fatores também devem estar 

presentes no trabalho do enfermeiro.  

 

...Assim sendo, o meu papel diante da função da gerente de 
enfermagem é primeiro acompanhar o desempenho dessa 
função dentro da instituição, garantindo que ela terá todo 
suporte necessário para prestar uma assistência adequada e 
gerenciar toda a estrutura funcional que existe na gerência 
(G1 Azul) 

 

...A partir do momento que se passa a gerenciar quase 250 
pessoas, diretamente é óbvio que você tem que conhecer 
algumas ferramentas de gestão e participar ativamente do 
processo de elaboração, por exemplo, do planejamento 
estratégico. (G1 Azul) 

 

...Acho que temos conseguido trabalhar em conjunto muito 
bem. (G3 Amarelo) 
 
 

O direcionamento das ações, pautado em um planejamento estratégico 

possibilita a tomada de decisão em longo prazo, propiciando uma maior 

estabilidade das organizações39. 

Já o trabalho de equipe é essencial nos processos de trabalho e 

organização dos serviços, pois um grupo de indivíduos articulados entre si, 

demonstrando o compromisso ético e a responsabilidade na construção de um 

projeto único e comum entre todos25, fortalece as ações desenvolvidas nas 

organizações hospitalares. 

Para implementar uma assistência adequada é necessário colocar o 

planejamento em ação, estabelecendo prioridades, avaliando as respostas, 

intervindo e realizando as mudanças necessárias.  

Observou-se que apenas um dirigente mencionou a valorização dos 

profissionais (G2 Verde) em questão de crescimento profissional na empresa, 

assim a condução do trabalho do enfermeiro segundo a filosofia desse hospital 

poderá influenciar também nas condutas da gerência de Enfermagem junto a sua 

equipe.  
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...O tempo nos faz amadurecer no sentido de que valorizamos 
os profissionais. (G2 Verde) 
  

A valorização do profissional é importante para o seu crescimento 

profissional, aumentando o seu campo de ação, melhorando o seu desempenho 

durante a assistência prestada, garantindo resultados tanto para o profissional, 

quanto para a instituição e para o cliente. 

O conhecimento técnico também foi relatado como importante na 

contratação do enfermeiro pelos três dirigentes, o que significa a necessidade de 

um conhecimento tácito e científico que envolve experiência, a intuição, 

sensibilidade e vai sendo construído ao longo do tempo e através do 

relacionamento humano19. 

O relacionamento interpessoal, definido pelas ligações interativas, laços 

profissionais, afetivos, amizade e afinidades, condicionadas por atitudes 

recíprocas e habilidades interpessoais que são traduzidas por habilidade de 

convívio, permitindo que o relacionamento se processe de forma construtiva20, foi 

citado por dois dirigentes19.  

 

... relacionamento com as pessoas, ainda existe a outra 
interface que é o atendimento eventual às famílias, ao 
paciente, ao médico que é um cliente muito exigente dentro 
do hospital. (G1 Azul) 
 
... a capacidade de lidar com as pessoas, a capacidade de 
agregar as pessoas, de ter paciência em lidar com o médico. 
( G3 Amarelo) 

 
As relações institucionais e profissionais estabelecidas são diretamente 

influenciadas pelas normas sociais dentro das organizações e refletem a relação 

de poder nos espaços de atenção e saúde. 

O conhecimento de gestão foi citado por dois dirigentes como fator 

importante, pois gestão é atuar através de atividades de planejamento, 

organização, liderança e controle para atingir os objetivos da instituição.  

O recrutamento interno foi citado apenas por um dirigente, o qual incentiva 

o aproveitamento de profissionais já atuantes na instituição, promovendo 



 

 

 49 

capacitação, cursos, congressos, com isso aproveitando esse funcionário para a 

própria instituição. 

 

... aqui no hospital nós privilegiamos e incentivamos o 
recrutamento interno. (G1 Azul) 

 
  
 Somente dois dirigentes (G1) e (G3) informaram que a organização possui 

um instrumento de descrição do cargo e que a partir deste o candidato é avaliado 

através do currículo, da formação, experiência profissional e sua disponibilidade 

para poder exercer sua atividade, buscando atender os objetivos da empresa. 

  

... qual é a formação que ele deve ter, que tipo de pós-
graduação é exigida, que  de especialização e em que área, 
e, qual é a experiência que ele precisa ter para ocupar esse 
cargo. (G1 Azul) 
 
... Para ocupar esse cargo também é desejável que ele tenha 
no mínimo uma pós-graduação e uma experiência mínima de 
03 anos na função. (G1 Azul) 
 
... Observamos, no currículo do candidato, qual é a formação 
que tem: se tem mestrado, doutorado, se é professor, se já 
trabalhou em outro serviço com a mesma experiência para 
podermos ter o máximo de abrangência possível na sua 
qualificação. (G3 Amarelo) 

  

 

 Sendo assim, a competência sempre tem uma dimensão relacional, porque 

expressa, no plano interno ao sujeito, o desafio de diferenciar e integrar as partes 

e o todo que estruturam e organizam suas interações com o mundo e consigo 

mesmo. Além disso, expressa a dimensão interdependente das interações entre o 

sujeito e objeto. Há, nesse sentido, uma relação interpessoal ou institucional que 

solicita o desenvolvimento de competências muito importantes. Autonomia, 

respeito, tolerância, responsabilidade, construção e respeito a regras sociais, 

amizade, compromisso, são qualidades que regulam, em sua direção positiva, as 

relações entre as pessoas ou as instituições9:120. 
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4.4 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS PRÓPRIAS DO ENFERMEIRO 

 

Nesta categoria são descritos os temas que emergiram das falas dos 

gestores enfermeiros dos hospitais, relacionadas às competências gerenciais 

próprias do enfermeiro.  

O conhecimento técnico foi enfatizado pelos três enfermeiros gestores 

como necessário ao desempenho da ação gerencial. A responsabilidade técnica e 

a qualidade do serviço também foram relatadas pelos três enfermeiros gerentes, e 

a ética foi mencionada apenas por um enfermeiro, que de acordo com as 

competências gerais do enfermeiro está direcionada a atenção à saúde, onde os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e princípios da ética, tendo em conta que a responsabilidade não se 

encerra com o ato técnico, e sim com a resolução do problema15. 

 

... É muito importante que a equipe esteja atenta, tenha 
postura e ética para dar qualidade de atendimento. (E2 
Verde) 
 

  ... O nosso objetivo é, principalmente que ele entre e saia   

satisfeito com o serviço que lhe foi prestado. (E1 Azul) 

 
 

A equipe multiprofissional emergiu na fala dos três enfermeiros gestores. O 

trabalho em equipe multiprofissional pressupõe uma competência de liderança, a 

qual é tida como uma das principais competências a serem adquiridas pelo 

profissional de saúde. O trabalho em equipe multiprofissional, o enfermeiro estará 

apto a assumir posições de liderança, pensando no bem-estar da comunidade15. 

   

... O relacionamento entre a equipe é um ponto fundamental. 

(E3 Amarelo) 
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A necessidade de educação permanente e de cursos de atualização 

relatadas por dois enfermeiros gestores, como necessárias à atuação do 

enfermeiro na gestão de serviços possibilitando assim a atualização contínua na 

busca por inovar e suprir as necessidades de atualização na instituição15. 

As normas, rotinas e protocolos são instrumentos da administração 

incorporados pelo Enfermeiro para a gestão de serviços e do cuidado e 

constituem, os instrumentos que os mesmos utilizam para melhorar a organização 

do serviço, pois há muito os enfermeiros têm sido responsáveis pela organização 

e coordenação das atividades assistenciais dos hospitais e pela viabilização do 

trabalho dos demais profissionais da equipe de Enfermagem tanto no ambiente 

hospitalar quanto na saúde pública15. 

 

... Temos a questão da própria assistência de Enfermagem 
que é voltada para técnicas, rotinas, protocolos, definidos 
para a prática. Dessa forma, trabalhamos com rotinas e 
protocolos, rotinas técnicas bem específicas da 
Enfermagem. (E1 Azul) 

 

... Traço normas e rotinas que são descentralizadas para 
cada setor. (E2 Verde) 
 
... Vivenciamos uma situação diferenciada daquela que 
ocorre em outros hospitais, porque montamos nossos fluxos 
de trabalho, nossos manuais de trabalho, protocolos da 
assistência. (E3 Amarelo) 
 

O trabalho em equipe foi mencionado por dois enfermeiros gestores, como 

competência, ou seja, capacidade de cooperar com ações, idéias, sugestões e 

empenho, unir, investir na equipe, coordenando ações individuais, evitando 

comentários inadequados e dominar os problemas41. 

 

... Ocorre uma integração muito grande com a equipe, de 
modo que eles conseguem planejar, trabalhar as idéias 
deles, tais como com os protocolos de assistência, 
planejando como que eles gostariam que fossem as 
unidades deles e normalmente a gente sempre trabalha em 
conjunto. (E3 Amarelo) 
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... De um modo geral, trabalhamos em conjunto, nada parte 
somente de mim. (E2 Verde) 

 

A capacidade de liderança e de ser líder foram enfatizados por dois 

enfermeiros gestores como importantes na ação gerencial. Sendo a liderança o 

processo pelo qual o grupo é induzido a dedicar-se aos objetivos defendidos pelo 

líder e seus seguidores. Acredita-se que essa capacidade facilita o trabalho em 

equipe multiprofissional e de Enfermagem15.  

 

  ... O mais importante é ser um líder. (E2 Verde) 

 

No que se refere ao conhecimento de gestão e suas ferramentas apenas um 

enfermeiro mencionou este tipo de conhecimento, através da elaboração de 

normas, rotinas e protocolos. Assim, depreende-se que aplicar o conhecimento, 

ter habilidades, utilizar ferramentas técnicas para desenvolver as atividades para 

atender os requisitos de maneira eficiente, não é valorizado enquanto 

competência para o desempenho da ação gerencial. Ferramentas refere-se aos 

instrumentos que serão utilizados para operacionalizar o modelo19. 

 

   ... É preciso conhecer ferramentas de gestão. (E1 Azul) 

 

Atualmente com a velocidade da informação oriunda da informatização 

observa-se que as instituições de saúde buscam agilizar seus canais de 

comunicação. Assim a adoção do prontuário eletrônico é uma realidade que 

impõe ao enfermeiro a necessidade de adquirir conhecimentos de informática. 

 

... Decidimos trabalhar com o hospital total informatizado. 
Nesse hospital, o propósito é ter papel apenas para 
rascunho e de anotação, de sorte que todo o nosso 
prontuário seja eletrônico. (E3 Amarelo) 
 

 
 Importante ressaltar que assim como a conduta ética, a humanização e a 

autonomia foram citadas como importantes para a ação gerencial apenas por um 

enfermeiro gestor.  
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4.5 AS RELAÇÕES ENTRE O EXIGIDO E O PERCEBIDO EM MATÉRIA DE 

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO 

 
Nesta categoria são relacionadas às competências que na opinião dos 

dirigentes e dos enfermeiros tiveram consenso e discutidas as essencialidades do 

comportamento do enfermeiro em matéria de competência gerencial. 

 Na análise dos depoimentos percebe-se que as competências essenciais 

relacionadas ao próprio indivíduo/pessoa são de suma importância para o 

desempenho da ação gerencial. Assim a sua qualificação, compromisso, 

dedicação e disponibilidade, apontada pelos dirigentes, são espelhadas nas falas 

dos enfermeiros, que ocupam o cargo de gestor dos serviços de Enfermagem. 

 Desta forma, na fala dos enfermeiros verifica-se uma preocupação maior 

no fazer e não no que é preciso para realizar esse fazer, ou seja, o conhecimento 

prévio, científico. Mesmo quando falam de conhecimento, ele se limita ao 

conhecimento técnico, este direcionado às técnicas inerentes à Enfermagem, o 

que também é corroborado pelos dirigentes quanto a sua importância para o 

enfermeiro ocupar esse tipo de cargo. Contudo, dois dirigentes dão importância 

ao conhecimento sobre gestão, o que é esperado, pois os mesmos têm formação 

em gestão, sendo um inclusive administrador não médico. Neste caso, valoriza-se 

a profissionalização da gestão, na busca das melhores ferramentas para o 

desempenho da ação gerencial, pois o conhecimento gerencial é o que assegura 

a boa administração dos recursos técnicos, materiais e humanos, com maior 

produtividade e garantindo a sobrevivência e maior competitividade nas 

organizações. Percebe-se que o exposto nas DCNs11, quanto a Administração e 

Gerenciamento, é enfatizada nas falas destes dirigentes como competência e 

habilidade que o enfermeiro deve possuir. 

Os requisitos enfatizados pelos enfermeiros como: liderança e trabalho em 

equipe não traduziram todas as dimensões necessárias às competências 

gerenciais para o exercício dessa ação. Porém liderança e trabalho de equipe 

fazem parte das DCNs11, os profissionais devem apresentar liderança, 

compromisso, responsabilidade e comunicação. Enquanto competências 

caracteristicamente genéricas, os discursos dos enfermeiros apresentaram 
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restrições quanto à prática da administração e um distanciamento ainda maior do 

exercício da pesquisa e da educação, confirmando uma terminalidade não 

resolutiva, desinstrumentalizada para o enfrentamento dos dilemas da prática. 

Destaca-se que o enfermeiro necessita adquirir conhecimentos peculiares 

que possam garantir-lhe sobreviver no próprio grupo profissional, como também 

no conjunto formado por outras profissões existentes num determinado espaço 

social, pois desenvolver competências significa desenvolver atributos como: 

conhecimentos, habilidades e atitudes, os quais combinados podem configurar 

diferentes formas de realizar com sucesso determinadas atividades vinculadas a 

uma prática profissional. 

 

Assim, 

 

... é preciso levar em consideração que em nenhum 
momento a Enfermagem pode ser visualizada como uma 
profissão isolada. Ela é parte da assistência à saúde 
prestada dentro da instituição, e constitui-se do trabalho de 
toda a categoria. Também, é preciso considerar como a 
assistência de Enfermagem está sendo desenvolvida no 
contexto onde se efetiva o atendimento ao paciente, pois a 
maioria das ações realizadas está sob sua 
responsabilidade42:3.  

 
 

Percebe-se que para os dirigentes é importante que o enfermeiro possua 

requisitos que se inserem no campo da Administração como: planejamento 

estratégico, qualidade da assistência e conhecimento sobre gestão. De acordo 

com as DCNs12 a formação do enfermeiro é pautada em princípios elencados na 

competência técnico-científico-ético-político social e educativa, nas diferentes 

habilidades e competências como: atenção à saúde, a tomada de decisão, 

comunicação, liderança, administração, gerência e educação permanente. 
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Assim, 

 

O aprendizado sobre a gestão na formação de chefias e 
líderes não deve se limitar ao domínio de técnicas 
administrativas, pois as mesmas servem apenas para 
melhorar as estruturas e procedimentos organizacionais. 
Capacidade gerencial exige habilidades mais complexas: 
capacidade analítica, de julgamento, de decisão e de 
liderança e de enfrentar riscos e incertezas42:8.  

 
 

No bojo do conhecimento, surge a experiência prévia profissional, 

valorizada nestas organizações, que se insere na competência funcional, estando 

relacionada à especificidade de sua área, à sua vivência como profissional. 

As relações interpessoais foi uma preocupação enfaticamente colocada 

tanto pelos dirigentes como pelos enfermeiros, já que estes precisam administrar 

as relações interpessoais com os pacientes, familiares e diferentes membros da 

equipe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O objetivo deste trabalho foi conhecer as competências que os 

gestores de Enfermagem atuantes em hospitais privados da cidade de Volta 

Redonda no Estado do Rio de Janeiro percebem como suas e compará-las com 

as competências gerenciais requeridas pela empresa. Tendo como objeto de 

pesquisa, relatos coletados através de perguntas previamente elaboradas no qual 

foram direcionadas a gestores de três hospitais. 

Uma organização hospitalar pode ser traduzida como um agrupamento de 

pessoas com o objetivo de atender às necessidades de outras pessoas. Ela 

compreende instalações, equipamentos (Hard), tecnologia, procedimentos, 

métodos (soft) e as próprias pessoas, que usam insumos obtidos na sociedade e 

os transformam em produtos (bens e serviços) oferecidos à sociedade. Sua 

sobrevivência é garantida enquanto consegue a satisfação de todas as pessoas 

envolvidas: clientes/pacientes, dono ou acionistas, funcionários e comunidade. 

Atualmente, devido à globalização, em que se tornam cada vez mais ágeis 

as transformações tecnológicas, comerciais e corporativas, fica cada vez mais 

reduzido o tempo de incorporação de inovações à realidade dos negócios. Desta 

forma, a capacidade para realizar ou liderar mudanças é essencial para garantir a 

sobrevivência das organizações hospitalares. 

Nesse cenário, atual e futuro, serão vencedores aqueles preparados para 

tais mudanças. A mudança das organizações pressupõe mudança prévia das 

pessoas que dela participam, assim, as maiores dificuldades não se encontram 

nos recursos materiais e tecnológicos; estão relacionadas às pessoas, aos 

profissionais que nela trabalham. 

É necessário antecipar-se, o que pressupõe desprendimento e preparo 

para o novo; humildade; dar espaço e ouvido aos questionadores e 

contestadores; disposição para mudar mesmo quando se imagina ter sucesso; 

estimular a criatividade e a inovação. 

A acomodação, o marasmo e a imobilidade podem caracterizar perda de 

espaço, podendo propiciar uma ação gerencial ultrapassada, o que pode gerar 
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conflitos junto aos dirigentes maiores das organizações hospitalares e também 

junto aos clientes/pacientes e entre equipes. 

Assim, o conhecimento sobre as competências relacionadas à prática 

gerencial de Enfermagem, apresentada neste estudo poderá contribuir para o 

aprofundamento deste conhecimento na área. 

Verifica-se que o conceito de competência surge na década de 60, 

chegando devagar ao nosso trabalho e ao nosso conhecimento. Conhecimento 

este que não é somente uma competência e sim um resultado de um treinamento. 

Na verdade competência é colocar em prática o que se sabe fazer e agir, é ter 

conhecimento, habilidades e atitudes demonstradas no seu dia a dia.  

A pesquisa conseguiu alcançar o propósito estabelecido, ao demonstrar 

que tanto os dirigentes, quanto os enfermeiros utilizam as competências no seu 

cotidiano mesmo que diferenciadas, independentemente onde desenvolva o seu 

trabalho, pois as competências são importantes para o desenvolvimento nas 

instituições.  

É importante o desenvolvimento das competências durante a formação do 

enfermeiro com isso formando um profissional com conhecimento baseado em 

evidências científicas, capacidade técnica e capacidade de decidir o que for 

melhor para a sua equipe, para o seu paciente e instituição, ou seja, um 

profissional crítico e reflexivo.  

Ressalta-se que nas entrevistas o conhecimento técnico foi bem 

valorizado. Percebe-se que os profissionais hoje estão muito preocupados em 

alcançar metas, resultados positivos. Hoje os processos devem ser valorizados 

pois eles são os  meios para alcance do planejado. 

Percebe-se também, neste estudo, que existem diferenças nas estruturas 

organizacionais dos hospitais, apesar da adoção dos processos funcionais, o 

desenvolvimento de um hospital está em fase de implantação, o outro, em 

funcionamento, fazendo parte de uma rede nacional de hospitais e o terceiro, já 

efetivado há alguns anos. Esta estruturação das organizações hospitalares tende 

a influenciar na determinação das competências exigidas para o recrutamento do 

profissional enfermeiro gerente, pois o ambiente da empresa influencia a ação 

gerencial. Com isso, no final do recrutamento, teremos um perfil diferenciado do 



 

 

 58 

profissional enfermeiro para cada instituição com conseqüente diferença na 

eficácia gerencial. Não existem empresas iguais, existem diversidades, diferenças 

entre si, na forma de utilizar os seus esforços para conseguir melhores resultados 

de suas ações.  

Na análise dos depoimentos percebe-se que as competências essenciais 

relacionadas ao próprio indivíduo/pessoa são de suma importância para o 

desempenho da ação gerencial. Assim a sua qualificação, compromisso, 

dedicação e disponibilidade, apontada pelos dirigentes, são espelhados nas falas 

dos enfermeiros, que ocupam o cargo de gestor dos serviços de Enfermagem. 

 Desta forma, na fala dos enfermeiros verifica-se uma preocupação maior 

no fazer e não no que é preciso para realizar esse fazer, ou seja, o conhecimento 

prévio, científico. Mesmo quando falam de conhecimento, eles se limitam ao 

conhecimento técnico, direcionado às técnicas inerentes à Enfermagem, o que 

também é corroborado pelos dirigentes quanto a sua importância para o 

enfermeiro ocupar esse tipo de cargo.  

Os requisitos enfatizados pelos enfermeiros como: liderança e trabalho em 

equipe não traduziram todas as dimensões necessárias às competências 

gerenciais para o exercício dessa ação. Enquanto competências 

caracteristicamente genéricas, os discursos dos enfermeiros apresentaram 

restrições quanto à prática da administração e um distanciamento ainda maior do 

exercício da pesquisa e da educação, confirmando uma terminalidade não 

resolutiva, desinstrumentalizada para o enfrentamento dos dilemas da prática. 

Finaliza-se o estudo ressaltando a relevância do mesmo e os 

conhecimentos produzidos por ele para a contribuição e produção de novos 

saberes e fazeres para a área de gerência de enfermagem, com isso formando 

um profissional com conhecimento baseado em evidências científicas, capacidade 

técnica e capacidade de decidir o que for melhor para a sua equipe, competência 

que desempenha um papel importante dentro das Diretrizes Curriculares, 

direcionada para o seu paciente e instituição, tornando um profissional crítico e 

reflexivo.  
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