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RESUMO 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA GESTÃO EM 

ENFERMAGEM NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

Introdução: A prática das ações da gerência do cuidado do enfermeiro está cada vez mais 

voltada para qualidade da assistência, em função do seu papel gerencial nas unidades de saúde. 

O processo de trabalho do enfermeiro deve acontecer de forma participativa e interligada com 

base no tripé ensino, pesquisa e extensão, acreditando que, essas junções contemplarão todos 

os âmbitos de atuação deste profissional. Neste cenário de profícuas pesquisas, pretendeu-se 

pesquisar o que os programas de pós-graduação stricto sensu vem produzindo acerca da Gestão 

de Enfermagem. Para tanto, elegeu-se como pergunta norteadora do estudo: O que tem sido 

pesquisado nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu acerca da Gestão de Enfermagem 

nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil? Objeto de estudo: A produção científica 

acadêmica de Gestão de Enfermagem dos programas de pós-graduação Stricto sensu. Objetivo 

Geral: Analisar a produção científica sobre Gestão em Enfermagem dos Programas de Pós-

Graduação de Enfermagem no período de 2016 a 2018, nas Regiões Centro-oeste, Norte e 

Nordeste do Brasil. Objetivos Específicos: Sumarizar a produção científica acadêmica dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto sensu acerca da Gestão em Enfermagem nas Regiões 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil; Quantificar os temas predominantes na subárea de 

Gestão de Enfermagem. Método: Trata-se, de um estudo descritivo-analítico, de abordagem 

quantitativa, com análise cienciométrica no Catálogo de Teses e Dissertação online da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Plataforma 

Sucupira no triênio 2016-2018. Resultados: Foram analisadas 19 Instituições de Ensino 

Superior que possuem produções de Dissertações e Teses sobre Gestão de Enfermagem no 

período de 2016 a 2018, nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Destas 

produções (n=83; 86,45%) eram de Dissertações (n=13;13,54%) eram de Teses. Os temas mais 

predominantes sobre Gestão de Enfermagem foram Segurança do paciente (n=34; 35.4%), 

Avaliação (n=18;18.7%), Gestão do cuidado (n=10;10.4%) e Saúde do trabalhador (n=9; 9.3%). 

Acredita-se que a temática mais abordada seja pela diversidade de atuação do profissional 

enfermeiro em relação as diversas metas relacionadas a segurança do paciente e, que 

concomitantemente possa estar associado a tríade estrutura, processo e resultados dentro das 

instituições de saúde. Conclusão: Conclui-se que, pelo quantitativo de programas de pós-

graduação Stricto sensu nas regiões mencionadas, a produção do conhecimento acerca da 

Gestão de Enfermagem tem tido uma produção significativa, a qual vem a contribuir e a 

fortalecer as linhas de pesquisas nestas instituições voltadas a Gestão de Enfermagem, 

possibilitando assim, maior visibilidade no campo da gestão, uma vez que, compreende-se que 

esta seja transversal a qualquer atividade do enfermeiros nas mais variadas instâncias de 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Pesquisa em Administração de Enfermagem, Gestão em Saúde, Organização 

e Administração, Administração de Serviços de Saúde. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF KNOWLEDGE PRODUCTION REGARDING MANAGEMENT IN 

NURSING IN THE STRICTO SENSU GRADUATE PROGRAMS 

 

Introduction: The practice of nursing care management actions is increasingly focused on 

quality of care, due to their managerial role in the health units. The nurse's work process must 

take place in a participatory and interconnected way based on the teaching, research and 

extension tripod, believing that these junctions will contemplate all areas of performance of this 

professional. In this scenario of fruitful research, it has been intended to research what the 

stricto sensu graduate programs have been producing regarding nursing management. 

Therefore, it has been chosen as the guiding question of the study: What has been researched 

in the Stricto sensu Graduate Programs about Nursing Management in the Midwest, North and 

Northeast Regions of Brazil? Subject matter of study: The academic scientific production of 

nursing management in Stricto sensu graduate programs. General Objective: To analyze the 

scientific production on Nursing Management of Nursing Graduate Programs from 2016 to 

2018, in the Midwest, North and Northeast regions of Brazil. Specific Objectives: Summarize 

the academic scientific production of the Stricto sensu Graduate Programs regarding the 

Nursing Management in the Midwest, North and Northeast regions of Brazil; Quantify the 

predominant themes in the Nursing Management subarea. Method: This is a descriptive-

analytical study, with a quantitative approach, with scientometric analysis in the Catalog of 

Online Theses and Dissertation of the Coordination for the Improvement of Higher Education 

Personnel (Capes) and Sucupira Platform in the 2016-2018 triennium. Results: 19 Higher 

Education Institutions, that have production of Dissertations and Theses on Nursing 

Management in the period from 2016 to 2018, have been analyzed, in the Midwest, North and 

Northeast Regions of Brazil. From these productions (n = 83; 86.45%) were from Dissertations 

(n = 13; 13.54%) were from Theses. The most prevalent themes on Nursing Management were 

Occupational patient Safety (n = 34; 35.4%), Evaluation (n = 18; 18.7%), Care management (n 

= 10; 10.4%) and Worker’s Health (n = 9; 9.3%). It is believed that the most addressed theme 

is due to the diversity of performance of the professional nurse in relation to the various goals 

related to the patient’s safety and, concomitantly, may be associated with the triad structure, 

process and results within health institutions. Conclusion: In conclusion, by the amount of 

stricto sensu postgraduate programs in the mentioned regions the production of knowledge 

regarding nursing management, has had a significant production, which contributes and 

strengthen the lines of research in these institutions focused on nursing management, thus 

enabling greater visibility in the field of management, since, it is understood that this is 

transversal to any activity of nurses in the most varied instances of work. 

 

Keywords: Nursing Administration Research, Health Management, Organization and 

Administration, Health Administration Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A motivação para desenvolver este estudo ocorreu em 2018, quando iniciei o projeto de 

pesquisa sobre gestão em enfermagem, no qual fui bolsista por meio do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal Fluminense e, dando 

seguimento nos anos seguintes, 2019 e 2020, como bolsista do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) onde foram efetuados levantamentos sobre 

a produção do conhecimento de gestão em enfermagem nos programas Stricto sensu das 

Regiões Sul e Sudeste do Brasil. Além disso, ao decorrer da minha vivência na prática da 

Enfermagem como acadêmica, pude observar que as ações da gerência do cuidado se 

encontravam presente, seja de modo explícito como por exemplo na própria disciplina de 

administração em enfermagem, seja de modo implícito nas demais áreas do conhecimento o 

qual tive a oportunidade de atuar nos campos de estágios. Desta forma, foi possível 

compreender enquanto futura enfermeira que a gestão em enfermagem é uma ferramenta 

primordial nas ações do enfermeiro em todos os âmbitos que ele possa atuar. 

Partindo deste pressuposto e, pelas vivências no grupo de pesquisa Cidadania e Gerência 

na Enfermagem, pretendeu-se conhecer em que âmbito se encontram as pesquisas produzidas 

pelos programas de pós-graduação Stricto sensu na área da Gestão de Enfermagem.  As 

pesquisas na área da Enfermagem possibilitam destacar o processo de trabalho desempenhado 

pelo enfermeiro como prática científica, bem como, mostrar suas inovações na assistência à 

saúde, onde suas ações são embasadas em pesquisas com evidências, gerando assim, resultados 

concretos. 

O enfermeiro exerce ações no campo da atenção à saúde, gerência, ensino e pesquisa, 

essas atividades baseiam no seu exercício profissional e podem ser interligadas ou executadas 

separadamente, pensando em expandir e construir conhecimento, minimizar danos e melhorar 

a assistência nos serviços de saúde (SIEWERT et al., 2017).  

Os estudos acerca da Enfermagem realizados nos cursos de pós-graduação por meio do 

campo da pesquisa, geram impacto na produção do conhecimento da área, além de proporcionar 

respostas sobre inquietações do exercício profissional da Enfermagem e conceber benefícios 

para saúde e ensino, de forma individual e coletiva (SANTOS; OLIVEIRA, 2003).  

O ato de gerenciar faz parte do cotidiano de trabalho do enfermeiro, onde ele exercita 

seus conhecimentos, habilidades e atitudes, devendo ser acrescentado os valores e os entornos 

para resolutividade de situações, por meio da tomada de decisão, em diferentes situações do 

cotidiano profissional destes indivíduos. Como mudança no modelo de administrar, o processo 
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de gerenciamento de Enfermagem dentro das instituições, considera a participação dos 

integrantes da equipe, visando aprendizado coletivo, melhoria e inovação durante a prática 

(MEDEIROS et al., 2010).  

A prática do enfermeiro está relacionada ao processo de trabalho na esfera da gerência 

do cuidado, que contempla tanto a parte assistencial quanto a gerencial. Com isso, é possível 

notar que os objetos utilizados no trabalho gerencial do enfermeiro são os recursos humanos de 

enfermagem e a organização. Para realização do processo gerencial, o enfermeiro utiliza várias 

ferramentas gerenciais como o planejamento, dimensionamento de pessoal, recrutamento e 

seleção, monitoramento, controle, avaliação, educação permanente, dimensões políticas, 

equipamentos e instalações, materiais, entre outros conhecimentos da gestão. O mecanismo de 

dimensão política está relacionado ao caráter econômico/político, que é o empreendedorismo 

(KURCGANT et al., 2011). Pelo processo do empreendedorismo, o enfermeiro amplia suas 

possibilidades de ação, desde a atenção clínica direta até realização de consultoria e suas ideias 

e novidades estabelecem bons resultados para um grande número de pessoas (COLICHI et al., 

2019). 

Atualmente, as organizações buscam cada vez mais por tecnologias e inovações na área 

da saúde, por isso valorizam o aprendizado permanente e investem em criação de novos 

conhecimentos como tática de crescimento institucional (LORENZETTI et al., 2012). 

 Deste modo, é necessário utilizar mecanismos gerenciais que colaborem para o 

desenvolvimento das ações em saúde dentro das instituições. O enfermeiro deve estar preparado 

para resolver situações e coordenar a equipe de enfermagem, exercendo sua atribuição de 

liderança para estimular pessoas com objetivo de concluir metas e de vincular a comunicação 

dos pacientes com a organização (HIGA; TREVIZAN, 2005; MERCÊS, SILVA; OLIVEIRA, 

2018).  

Um dos mecanismos relevantes é o uso da comunicação no processo de gerenciamento. 

Estudos mostram que o uso da comunicação traz benefícios e é observada nas relações de 

trabalho, nas negociações, no desenvolvimento de cidadania nos processos de trabalho e de 

satisfação de clientes que utilizam os serviços de saúde (KURCGANT et al., 2011). 

Portanto, o enfermeiro dispõe de competências, atribuições, características pessoais, 

além da demanda de diversos conceitos, métodos, aperfeiçoamento para tecnologias, questões 

atuais no contexto social, psicológico e biológico para associar toda rede de saúde e planejar 

ações adequadas, possibilitando solução de solicitações da população assistida, da equipe e da 

instituição (TREVISO et al., 2017). 
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1.1 Objeto de pesquisa 

A produção científica acadêmica de gestão de enfermagem dos programas de pós-

graduação Stricto sensu. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

O desconhecimento das produções acerca da gestão em enfermagem nos Programas 

Mestrado e Doutorado nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

1.3 Questão norteadora 

O que tem sido pesquisados nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu acerca da 

Gestão de Enfermagem nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil? 

 

1.4 Objetivos:  

 

1.4.1 Objetivo geral 

Analisar a produção científica sobre Gestão em Enfermagem dos Programas de Pós-

Graduação de Enfermagem no período de 2016 a 2018, nas Regiões Centro-oeste, Norte e 

Nordeste do Brasil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Sumarizar a produção científica acadêmica dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

sensu acerca da Gestão em Enfermagem nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil; 

Quantificar os temas predominantes na subárea de Gestão de Enfermagem nos 

Programas de Pós-Graduação Stricto sensu acerca da Gestão em Enfermagem nas Regiões 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil.  

 

1.5 Justificativa 

Tendo em vista que a Gestão do Cuidado é uma ação transversal a qualquer atividade 

executada pelos enfermeiros nas mais variadas instâncias de atuação, o presente trabalho 

justifica-se: Impacto Social: possibilidade de conhecimento acerca das produções dos 

programas de pós-graduação Stricto sensu na área de enfermagem, voltados à gestão em saúde.  

Impacto Político: espera-se que a presente pesquisa, possa dar notoriedade quanto aos aspectos 

gerenciais realizados pelos enfermeiros nos programas de pós-graduação Stricto sensu, 
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desvelando assim quais são as principais ações gerência de cuidado produzido por estes 

pesquisadores da enfermagem; Impacto Acadêmico/Profissional: acredita-se que, o presente 

trabalho venha a contribuir, tanto para o conhecimento da produção, bem como, abrir novas 

possibilidades de realização de pesquisas em áreas que ainda sejam incipientes estas 

publicações.  

Ademais, o presente estudo encontra-se alinhado ao Eixo 8 - Gestão do trabalho e 

educação em saúde, no item 8.1 que indica a análise da relação entre a produtividade e os 

vínculos dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2018). 

O estudo visa fomentar discussões e reflexões sobre a temática, o que contribuirá com 

o fortalecimento das linhas de pesquisa: Enfermagem, Educação e Cidadania, Gestão de 

Serviços de Saúde e de Enfermagem e Gerência do cuidado de enfermagem dentro do Grupo 

de Pesquisa Cidadania e Gerência na Enfermagem, o qual a orientadora proposta é líder e o 

coorientador e membro.  

 

 1.6 Relevância 

Possibilitará o conhecimento acerca do que se tem produzido pelos Programas de Pós-

Graduação de Enfermagem na modalidade Stricto sensu na perspectiva da Gestão em 

Enfermagem e assim analisar em que eixos temáticos estas produções se caracterizam.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Administração e Gestão em Enfermagem 

A administração em enfermagem configura-se desde o século XIX, com sua 

fundamentação por Florence Nightingale, pioneira da Enfermagem moderna e da administração 

hospitalar, com a institucionalização da prática em Enfermagem, caracterizada pela a divisão 

do trabalho (MELO, 1986).  

A divisão do trabalho na Enfermagem moderna ocorria com a dicotomia por meio das 

nurses que residiam nos hospitais durante capacitação, essas eram destinadas ao cuidado direto 

com os pacientes, e as lady-nurses que foram as responsáveis pela docência, pela supervisão e 

pela a implantação do Sistema Nightingale nas escolas de Enfermagem no mundo (FORMIGA; 

GERMANO, 2005). 

Florence entendia que, além das técnicas, o uso da administração era um elemento 

indispensável na prática da enfermagem, através de sua preocupação com a administração dos 

hospitais, com o ensino e qualificação dos enfermeiros. Ela foi responsável por inserir a ideia 

de que o enfermeiro além da assistência direta ao doente, também possui seu papel no 

planejamento, organização e controle do ambiente, através da supervisão da cozinha, 

lavanderia, limpeza e outros diversos espaços que compõem o hospital (TREVIZAN, 1988).  

Para Taylor e Fayol, uma boa organização devia ser baseada na divisão de tarefas e 

cargos, no planejamento das ações, na estruturação de manuais de técnicas, o que resultaria em 

uma organização firme, rigorosa e permanente (GRECO, 2004).  

Nesse sentido, o termo administração é remetido a um modelo rígido, hierárquico, 

definindo uma pessoa que comanda e o grupo que executa para atingir um objetivo. Em 

contrapartida, a gestão é algo que leva em consideração a construção em conjunto, ainda que 

de forma hierárquica, mas incluindo as relações humanas (CHIAVANETO, 2004; WEIRICH 

et al., 2009).  

É necessário considerar a estrutura da administração tradicional, porém executando de 

modo flexível e atendendo às mudanças que ocorrem constantemente, pois dessa maneira gera 

mais produtividade e menos limitação nos procedimentos (AGUIAR et al., 2005).  

Segundo Greco (2010) a palavra gestão começou a ser empregada substituindo o termo 

administração, devido à insatisfação e descrença que o termo remetia. Por este motivo, houve 

necessidade de utilizar um novo termo para pensar novas formas de exercer o serviço de 

enfermagem. Desta forma, a gestão é utilizada de maneira qualificativa, sugerindo uma nova 
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forma de administrar, onde é possível integrar o pensar/executar coletivo e distribuição de 

autoridade, visando autonomia para cada membro da organização.  

Dentro das organizações, a gestão em enfermagem é vista como algo essencial como 

forma de controle de recursos humanos e atividades de assistência, tendo grande relevância no 

processo de trabalho em saúde. As instituições de saúde demandam de uma gestão para que 

ocorra um funcionamento adequado, com auxílio de profissionais qualificados para 

desenvolverem suas atividades de forma hierarquizada, por meio da divisão do trabalho, para 

que os objetivos da unidade sejam atingidos e para garantir uma melhor qualidade nos processos 

e na assistência (GAMA, 2018).  

No território brasileiro, a divisão na área da enfermagem é representada por enfermeiros, 

técnicos e auxiliares. Sendo o enfermeiro responsável pelo ensino, inspeção, administração e 

assistência nos cuidados de enfermagem dos quais exigem um nível de complexidade 

(STOLARSKI; TESTON; KOLHS, 2009). 

Segundo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe o Exercício da Enfermagem, 

são ações de gestão no âmbito de organização dos serviços de Enfermagem e de suas funções 

técnicas nas empresas: o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de Enfermagem. Essas ações conferem ao enfermeiro aptidão para 

supervisionar, realizar consultoria e auditoria dentro de instituições de saúde (BRASIL, 1986).  

Com isso, a gestão é entendida como associação de atividades, onde são utilizados o 

planejamento, construção e avaliação para preservar a confiabilidade do ambiente e da 

tecnologia. Onde o enfermeiro gerencia situações com recursos disponíveis, valorizando a 

participação da equipe, construindo o processo do cuidado (SANTOS et al., 2013).  

 

2.2. Produção do conhecimento científico na Enfermagem 

As pesquisas sobre gestão em Enfermagem no Brasil ganham espaço a partir do 

momento que geram impacto no desempenho gerencial precedente das investigações levantadas 

por estes profissionais. Sendo assim, os saberes desenvolvidos e explorados nas produções 

científicas dão direção de como agir em momentos no ambiente de trabalho do enfermeiro 

(KURCGANT; CIAMPONE, 2005; SANTANA; SILVA, 2018). 

Os programas de pós-graduação Stricto sensu entram em destaque referente à produção 

do conhecimento sobre Enfermagem e outras áreas do conhecimento e são os grandes 

responsáveis pela divulgação de temáticas na área da enfermagem (RODRIGUES; BAGNATO, 

2003).  
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Segundo Minayo (2002), o conhecimento é relacionado a uma máquina de 

transformação, que leva ao pensamento crítico, possibilitando o crescimento individual e social, 

gerando mudanças no meio externo, através da prática realizada por meio do aprendizado 

adquirido, acrescenta também a indagação por determinado fenômeno e a busca para conhecê-

lo, desvenda a realidade do objeto e enriquece a educação. 

Nesse sentido, a construção de idealizações é desenvolvida por meio da comunidade 

científica, de forma satisfatória e servem para abastecer o processo de produção do 

conhecimento, onde utiliza de meios e recursos materiais e imateriais para sua realização. 

Diante disso, a elaboração de modelos científicos é apresentada como resultado de ligações de 

metodologias, vivência do mundo e aplicação da ciência.  Esses distintos componentes 

estabilizam e validam dimensões do saber e sustentam a temática científica (LATOUR, 1994; 

SILVA; PINHEIRO, 2008).  

 Sobre a criação da Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem no âmbito da América 

Latina, pode-se dizer que foi iniciada em 1969, com o propósito de qualificar enfermeiros no 

campo da pesquisa, ensino e assistência. No Brasil, a criação aconteceu no ano de 1972, com a 

criação de mestrados acadêmicos e em 1982 deram início ao doutorado em Enfermagem no 

país. Com o desenvolvimento tecnológico no início do século XXI, foi possível avançar nos 

conhecimentos, expandir e melhorar as políticas dos programas de pós-graduação stricto sensu 

e progredir nas pesquisas na área da Enfermagem (SCOCHI et al., 2013). 

Sendo assim, a produção do conhecimento é considerada como um produto que envolve 

a prática evolutiva da informação e interpretada como capital científico que exige 

reconhecimento, onde os pesquisadores são responsáveis pela criação do processo do estudo, 

por meio da utilização de diversos conhecimentos já existentes para continuidade e avanço para 

uma nova informação (KUHN, 2003; CÓRDULA; NASCIMENTO, 2018).  

 

2.3. Atividades gerenciais do enfermeiro 

A prática do enfermeiro está cada vez mais voltada para qualidade da assistência, em 

função do seu papel gerencial nas unidades de saúde. O processo de trabalho do enfermeiro 

deve acontecer de forma participativa e interligada com o ensino-pesquisa-administração-

assistência, ademais, a participação política. Através dessas ações e dos princípios que integram 

o SUS, é possível atuar nas reais necessidades da população assistida (MENEGAZ; VILLAÇA, 

2015). 

O gerenciamento de Enfermagem nos mais variados níveis de assistência à saúde, visa 

estabelecer a organização da unidade e do cuidado, por meio de instrumentos administrativos, 
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controle de materiais, escalas de pessoal, quadro de rotina, educação permanente e em saúde, 

inspeção da assistência e controle de atendimentos através de fichas e sistemas (OLIVEIRA et 

al., 2017).  

Além disso, é necessário que tenha a integração com outros níveis de assistência, no 

caso de clientes que precisem dar continuidade no cuidado. É importante a articulação com 

espaços sociais na região, como escolas, igrejas e associação de moradores, principalmente em 

campanhas sanitárias. Por termo, sistematizar o cuidado para prevenir doenças e promover 

questões de saúde para sociedade (MADUREIRA et al., 2017). 

No contexto hospitalar, a questão de segurança do paciente é rigorosamente evidente, o 

enfermeiro é responsável por monitorar as intervenções que serão realizadas no paciente. Para 

isso, torna-se primordial a criação e execução de protocolos assistenciais, treinamento de equipe 

e registros completos das atividades realizadas (FERREIRA et al., 2019). 

Outro aspecto relevante para prática do enfermeiro são as competências. O ambiente 

hospitalar demanda que seus colaboradores estejam gradativamente capacitados e atualizados. 

Desse modo, espera-se que os enfermeiros adquiram conhecimentos científicos e tecnológicos 

para enfrentar os mais diversos contextos que envolvem a gestão do cuidado. É conhecer, saber 

fazer e realizar.  As características pessoais e de comportamento também possuem destaque 

nesse aspecto, uma vez que um profissional com boa comunicação e que saiba liderar sua 

equipe, evidencia melhores resultados em relação a qualidade do cuidado (LESSA; SILVA, 

2017).   
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo documental com abordagem quantitativa utilizando-se da 

cienciometria.   

A cienciometria é a análise quantitativa da ciência, fundamentada em fontes 

secundárias, sem observação direta do processo de produção de conhecimento e sem avaliação 

direta dos resultados. A cienciometria estuda a emergência e expansão de áreas científicas, a 

formação de recursos humanos e compilações de indicadores científicos (GRIFFITH, 1982; 

MACIAS-CHAPULA, 1998). Portanto, sobrepõe-se à bibliometria, que desenvolve padrões e 

modelos matemáticos para examinar os aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso 

do conhecimento registrado. O estudo cienciométrico abrange estudos quantitativos das 

atividades científicas, incluindo a publicação e, portanto, sobrepondo-se na abrangência de 

estudo à bibliometria. (LOUZADA-JUNIOR; FREITAS, 2011). É destinada a medir a 

produção e produtividade de uma área, possibilitando delinear o crescimento de determinado 

ramo do conhecimento (SPINAK, 1998). 

A cienciometria surgiu na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

e obteve destaque no mundo com a chegada do periódico húngaro Scientometrics em 1977. É 

apontada como ciência que estuda os coeficientes científicos para dar valores quantitativos a 

uma pesquisa, periódico ou até mesmo pesquisador; é o estudo dos aspectos quantitativos da 

ciência como uma disciplina ou atividade econômica. É um segmento da sociologia da ciência, 

sendo aplicada no desenvolvimento de políticas científicas (TAGUE-SUTCLIFFE, 1992).  

Em relação à influência da análise cienciométrica, o propósito é trazer com maior 

clareza informações sobre pesquisas com objetivo de investigar o desenvolvimento do 

conhecimento científico de determinada área e/ou assunto (LAURINDO; MAFRA, 2010). 

A coleta de documentos apresenta-se como importante fase da pesquisa documental, 

exigindo do pesquisador alguns cuidados e procedimentos técnicos acerca da aproximação do 

local onde se pretende realizar a “garimpagem” das fontes que lhes pareçam relevantes a sua 

investigação. Formalizar esta aproximação com intuito de esclarecer os objetivos de pesquisa e 

a sua importância constitui-se um dos artifícios necessários nos primeiros contatos e, 

principalmente, para que o acesso aos acervos e fontes seja autorizado (SILVA et al., 2009).  

 

3.1. Cenário virtual 

A pesquisa teve como cenário o Catálogo de Teses e Dissertação online, disponíveis nas 

bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
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na Plataforma Sucupira, no período de 2016 a 2018 nos Programas Mestrado e Doutorado nas 

Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Dadas as considerações supracitadas, 

utilizou-se como descritores no campo da busca, segundo o Descritores em Ciências da Saúde 

(DECs): “gestão em saúde” and “organização e administração” and “administração de serviços 

de saúde”. Para ter maior abrangência nos resultados, foram utilizadas as palavras-chave: 

"gerência" or "gestão" or "gerenciamento" or "administração”.  

 

3.2. Critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de inclusão: serem da área de enfermagem e da pós-graduação stricto sensu, 

defendidas e aprovadas por meio da avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

do Nível Superior (CAPES), pertencerem no triênio de 2016 a 2018, serem das Regiões Centro-

Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

Critérios de exclusão: dissertações e teses que não abordem a temática da Gestão de 

Enfermagem, que não tivessem disponível no momento da coleta de dados, tanto no Catálogo 

de Teses e Dissertações da CAPES, quanto nas bases das respectivas universidades. 

 

3.3. Ferramentas utilizadas 

As ferramentas utilizadas para realização da pesquisa foram o Microsoft Word (para 

criação de quadros) e Microsoft Excel (para criação de gráficos). 

 

3.4. Tratamento dos dados 

O fluxograma a seguir apresenta as etapas do percurso metodológico realizado para 

busca de produções no Catálogo de Teses e Dissertações da (CAPES): 
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Quadro 1 – Fluxograma da seleção das produções acadêmicas de mestrado e doutorado por meio do Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

  

Por meio  das buscas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, foi 
possível obter 1212.422 resultados com a utilização dos descritores e palavras-

chave: “gestão em saúde” and “organização e administração” and “administração 
de serviços de saúde” and “gerência" or “gestão” or “gerenciamento” 

or “administração”

Utilizando o refinamento, Mestrado 
e Doutorado, foram gerados 

1118.588 produções

Refinando para os anos de 2016, 
2017 e 2018, foram gerados 

222.649 produções

Aplicando a área de conhecimento 
para Enfermagem e Enfermagem de Saúde 

Pública, foram gerados 4.040 produções

Inserindo as universidades da 
Região Centro- Oeste, Norte e Nordeste 

foram geradas 1.289  produções

Após retirar os artigos duplicados, 
ficaram 96 produções
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4. RESULTADOS 

 

Foram identificadas 19 Instituições de Ensino Superior que possuem produções de 

Dissertações e Teses sobre Gestão de Enfermagem no período de 2016 a 2018, nas Regiões 

Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Sendo 86,45% de Dissertações (n=83) e 13,54% de 

Teses (n=13). Além disso, foram observadas 14 categorias/temas sobre Gestão de Enfermagem, 

são elas: Avaliação -qualidade, dos serviços de saúde, estrutura e indicadores- (n=18), 

Segurança do Paciente (n=34), Saúde do Trabalhador (n=9), Educação Permanente (n=5), 

Competências (n=6), Gestão do Cuidado (n=10), Gestão de Custos (n=1), Gestão de Riscos 

(n=5), Liderança (n=1), Gestão em Saúde (n=1), Processo de Trabalho (n=4), Tomada de 

Decisão (n=1) e Protocolo (n=1). Resultando em 96 produções sobre Gestão de Enfermagem. 

A Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal da 

Paraíba são as que mais produzem sobre Gestão de Enfermagem, respectivamente. 

 

4.1. Programas de pós-graduação stricto sensu: 

Através da Plataforma Sucupira, foi possível identificar os Programas de Pós-Graduação 

das Universidades da Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste com produções de mestrado e 

doutorado na área da Enfermagem. O quadro a seguir exibe as Universidades divididas por 

Estados e seus respectivos programas: 

 

Quadro 2 – Especificações sobre cada Instituição de Ensino Superior da Região Norte do Brasil e seus 

respectivos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu  – Plataforma Sucupira 

Instituição 
Data de Início  

do Programa 

Área de Concentração  

do Programa 
Estado 

Universidade Federal do 

Amazonas 

Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem 

Mestrado início: 2013. 

Sem Doutorado. 

Ciências da Saúde 

 

Medicina II 

Amazonas 

Universidade Federal do 

Amazonas 

Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem 

Mestrado início: 2019. 

Sem Doutorado. 

Prática Clínica Avançada na 

Enfermagem Amazônica 
Amazonas 

Universidade do Estado 

do Pará 

Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem 

Mestrado início: 2010. 

Sem Doutorado. 

Enfermagem no Contexto da 

Sociedade Amazônica 
Pará 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O quadro a seguir exibe as Universidades da Região Nordeste do Brasil, divididas por 

estados e seus respectivos programas: 

 

Quadro 3 – Especificações sobre cada Instituição de Ensino Superior da Região Nordeste do Brasil e seus 

respectivos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu – Plataforma Sucupira 

Instituição 
Data de Início  
do Programa 

Área de Concentração  
do Programa 

Estado 

Fundação Universidade 

Federal de Sergipe 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2014. 

Sem Doutorado. 

Enfermagem, Cuidado e Saúde Sergipe 

Fundação Universidade 

Federal do Piauí 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2007. 

Doutorado início: 2014. 

Enfermagem no Contexto Social 

Brasileiro 

 

Enfermagem no Contexto Social 

Piauí 

Universidade de 

Pernambuco 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2009. 

Doutorado início: 2015. 

Enfermagem em Promoção à 

Saúde 
Pernambuco 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2010. 

Doutorado início: 2014. 

Enfermagem e Educação em 

Saúde 
Pernambuco 

Universidade Estadual do 

Ceará 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2005. 

Doutorado início: 2012. 

Cuidados Clínicos em 

Enfermagem e Saúde 
Ceará 

Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2009. 

Doutorado início: 2015. 

Enfermagem de Saúde Pública Bahia 

Universidade Federal da 

Bahia 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 1979. 

Doutorado início: 2006. 

Enfermagem, Cuidado e Saúde 

 

Gênero, Cuidado e 

Administração em Saúde 

Bahia 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 1979. 

Doutorado início: 2011. 

Cuidado em Enfermagem e 

Saúde 

 

Enfermagem na Atenção à 

Saúde 

Paraíba 

Continua… 
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…continuação 

Instituição 
Data de Início  
do Programa 

Área de Concentração  
do Programa 

Estado 

Universidade Federal de 

Alagoas 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2011. 

Sem Doutorado. 

Enfermagem no Cuidado em 

Saúde e Promoção da Vida 
Alagoas 

Universidade Federal do 

Ceará 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 1993. 

Doutorado início: 1998. 

Enfermagem na Promoção da 

Saúde 
Ceará 

Universidade Federal do 
Maranhão 

Programa de Pós-
Graduação em 
Enfermagem 

Mestrado início: 2011. 
Sem Doutorado. 

Saúde, Enfermagem e Cuidado Maranhão 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-
Graduação em 
Enfermagem 

Mestrado início: 2001. 
Doutorado início: 2011. 

Enfermagem na Atenção à 
Saúde 

Rio Grande do 
Norte 

Universidade Regional do 

Cariri 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2014. 

Sem Doutorado. 

Cuidado de Enfermagem e 

Saúde 
Ceará 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O quadro a seguir exibe as Universidades da Região Centro-oeste do Brasil, divididas 

por estados e seus respectivos programas: 

 

Quadro 4 – Especificações sobre cada Instituição de Ensino Superior da Região Centro-Oeste do Brasil e seus 

respectivos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu – Plataforma Sucupira 

Instituição 
Data de Início  
do Programa 

Área de Concentração  
do Programa 

Estado 

Universidade de Brasília 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2008. 

Doutorado início: 2012. 

Cuidado, Gestão e Tecnologia 

em Saúde e Enfermagem 

 

Políticas, Práticas e Cuidado em 

Saúde e Enfermagem 

Brasília 

Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2019. 

Sem Doutorado. 

Cuidar em Enfermagem, Saúde 

e Sociedade 

Mato Grosso 

do Sul 

Continua… 
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…continuação 

Instituição 
Data de Início do 

Programa 

Área de Concentração  

do Programa 
Estado 

Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2012. 

Sem Doutorado. 

Enfermagem 
Mato Grosso 

do Sul 

Universidade Federal do Mato 

Grosso 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2006. 

Doutorado: 2015. 

Enfermagem e Cuidado à Saúde 

Regional 

 

Processos e Práticas em Saúde e 

Enfermagem 

Mato Grosso 

Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2013. 

Sem Doutorado. 

Saúde e Enfermagem 

 
Goiás 

Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem 

Mestrado início: 2003. 

Doutorado início: 2010. 

Enfermagem no Cuidado à 

Saúde Humana 
Goiás 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.2. Quantidade de produções por instituição de ensino superior: 

Esta seção exibe a quantificação de Dissertações e Teses da área da Enfermagem e da 

subárea Gestão da Região Centro Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, divididas por universidades 

e ano. 

 

Quadro 5 – Resultados da seleção das produções da Região Centro-Oeste do Brasil  

Ano 

Universidades da Região Centro-Oeste do Brasil 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso do Sul 

Universidade 

Federal do  

Mato Grosso 

Universidade 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de Goiás 

Universidade  

de Brasília 

Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses 

2016 1 0 1 0 2 0 1 1 

2017 1 0 2 0 0 0 0 0 

2018 3 0 2 0 2 0 6 1 

Total de 

produções 

selecionadas 

5 0 5 0 4 0 7 2 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 



29 

Quadro 6 – Resultados da seleção das produções da Região Centro-Oeste do Brasil 

Ano 

Universidades da Região Centro-Oeste do Brasil 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Dissertações Teses 

2016 0 1 

2017 2 0 

2018 5 2 

Total de produções selecionadas 7 3 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Quadro 7 – Resultados da seleção das produções da Região Norte e Nordeste do Brasil 

Ano 

Universidades da Região Norte e Nordeste do Brasil 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Universidade do  

Estado do Pará 

Universidade Federal  

de Sergipe 

Universidade Federal 

do Piauí 

Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses 

2016 0 0 1 0 1 0 4 0 

2017 0 0 0 0 0 0 3 0 

2018 1 0 0 0 2 0 2 0 

Total de 

produções 

selecionadas 

1 0 1 0 3 0 9 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 8 – Resultados da seleção das produções da Região Nordeste do Brasil 

Ano 

Universidades da Região Nordeste do Brasil 

Universidade de 

Pernambuco 

Universidade 

Estadual do Ceará 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Universidade 

Federal da Bahia 

Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses 

2016 0 0 1 1 1 0 2 1 

2017 1 0 2 0 2 0 0 0 

2018 1 0 1 2 0 0 1 0 

Total de 

produções 

selecionadas 

2 0 4 3 3 0 3 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 9 – Resultados da seleção das produções da Região Nordeste do Brasil 

Ano 

Universidades da Região Nordeste do Brasil 

Universidade 

Federal da 

 Paraíba 

Universidade 

Federal de  

Alagoas 

Universidade Federal 

do Ceará 

Universidade Federal  

do Maranhão 

Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses Dissertações Teses 

2016 2 2 2 0 2 0 1 0 

2017 0 0 1 0 2 0 1 0 

2018 5 0 2 0 1 0 1 0 

Total de 

produções 

selecionadas 

7 2 5 0 5 0 3 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 10 – Resultados da seleção das produções da Região Nordeste do Brasil 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3. Análise das produções por instituição de ensino superior:  

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos das produções de mestrado e 

doutorado na área da enfermagem sobre Gestão de Enfermagem, por meio do Catálogo de Teses 

e Dissertações da CAPES: 

 

4.3.1. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul: 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Total de 5 produções): 20% Avaliação 

da qualidade (n=1), 40% Saúde do trabalhador, 40% Segurança do paciente (n=1). A 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul representa 5,20% das produções sobre Gestão de 

Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

Ano 

Universidades da Região Nordeste do Brasil 

Universidade Federal do  

Rio Grande do Norte 

Universidade Regional  

do Cariri 

Dissertações Teses Dissertações Teses 

2016 3 0 1 0 

2017 2 0 0 0 

2018 0 2 3 0 

Total de produções selecionadas 5 2 4 0 
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Gráfico 1 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFMS 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.2. Universidade Federal do Mato Grosso: 

A Universidade Federal do Mato Grosso (Total de 5 produções): 80% Competências 

(n=4), 20% Educação permanente (n=1). Universidade Federal do Mato Grosso representa 

5,20% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-

Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 2 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFMT 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.3. Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Total de 4 produções): 75% Segurança 

do paciente (n=3), 25% Gestão do cuidado (n=1). A Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

20%
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representa 4,16% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na 

Região Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 3 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da PUC/GOIÁS 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.4. Universidade de Brasília: 

A Universidade de Brasília (Total de 9 produções): 88,88% Segurança do paciente (n=8) 

e 11,11% Gestão do cuidado (n=1). A Universidade de Brasília representa 9,37% das produções 

sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 4 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UnB 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.5. Universidade Federal de Goiás: 

Universidade Federal de Goiás (Total de 10 produções): 20% Avaliação da 

qualidade/indicadores (n=2), 10% Competências (n=1), 10% Gestão de custos (n=1), 10% 

75%

25%

PUC GOIÁS

Segurança do paciente

Gestão do cuidado

89%

11%

UnB

Segurança do paciente

Gestão do cuidado
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Saúde do trabalhador (n=1), 20% Segurança do paciente (n=2), 10% Gestão de risco (n=1), 

10% Liderança (n=1), 10% Educação permanente (n=1). A Universidade Federal de Goiás 

representa 10,41% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na 

Região Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 5 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFG 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3.6. Universidade Federal de Sergipe: 

Universidade Federal de Sergipe (Total de 3 produções): 66,66% Avaliação de 

qualidade (n=2), 33,33% Competências (n=1). A Universidade Federal de Sergipe representa 

3,12% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-

Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 6 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da FUFSE 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gestão do cuidado 

Gestão de Risco 

Avaliação (da qualidade 

e dos serviços de saúde) 
 

Segurança do paciente 

4.3.7. Universidade Federal do Piauí: 

Universidade Federal do Piauí (Total de 9 produções): 22,22% Gestão do cuidado 

(n=2), 22,22% Gestão de risco (n=2), 22,22% Avaliação da qualidade e dos serviços de saúde 

(n=2), 33,33% Segurança do paciente (n=3). Universidade Federal do Piauí representa 9,37% 

das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 7 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da FUFPI 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.8. Universidade de Pernambuco: 

Universidade de Pernambuco (Total de 2 produções): 50% Segurança do paciente 

(n=1), 50% Gestão de risco (n=1). A Universidade de Pernambuco representa 2,83% das 

produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, 

Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 8 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UPE 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.3.9. Universidade Estadual do Ceará: 

Universidade Estadual do Ceará (Total de 7 produções): Segurança do paciente (n=3), 

Avaliação dos serviços de saúde (n=1), Gestão de risco (n=1), Gestão do cuidado (n=2). A 

Universidade Estadual do Ceará representa 7,29% das produções sobre Gestão de Enfermagem 

de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 9 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UECE 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia: 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Total de 3 produções): 33,33% Gestão em 

Saúde (n=1), 33,33% Gestão do cuidado (n=1), 33,33% Avaliação de qualidade (n=1). A 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia representa 3,12% das produções sobre Gestão de 

Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 10 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UESBE 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4.1. Universidade Federal da Bahia: 

Universidade Federal da Bahia (Total de 4 produções): 75% Processo de trabalho (n=3), 

25% Segurança do paciente (n=1). A Universidade Federal da Bahia representa 4,16% das 

produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, 

Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 11 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFBA 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.2. Universidade Federal da Paraíba: 

Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa- (Total de 9 produções): Saúde do 

trabalhador (n=4), Gestão do cuidado (n=2), Segurança do paciente (n=1), Avaliação de 

efetividade/atendimento (n=2). A Universidade Federal da Paraíba representa 9,37% das 

produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, 

Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 12 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFPB 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4.3. Universidade Federal de Alagoas: 

Universidade Federal de Alagoas (Total de 5 produções): 20% Tomada de decisão 

(n=1), 40% Educação permanente (n=2), 20% Segurança do paciente (n=1). A Universidade 

Federal de Alagoas representa 5,20% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado 

e Doutorado na Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 13 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFAL 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.4. Universidade Federal do Ceará 

Universidade Federal do Ceará (Total de 5 produções): 40% Avaliação da 

qualidade/prática de enfermagem (n=2), 20% Protocolo (n=1), 40% Segurança do paciente 

(n=2). A Universidade Federal do Ceará representa 5,20% das produções sobre Gestão de 

Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 14 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFC 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4.5. Universidade Federal do Maranhão: 

Universidade Federal do Maranhão (Total de 3 produções): 66,66% Segurança do 

Paciente (n=2) e 33,33% Avaliação/Indicadores de qualidade (n=1). A Universidade Federal 

do Maranhão representa 3,12% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e 

Doutorado na Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 15 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFMA 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.6. Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Total de 7 produções): Saúde do 

trabalhador (n=2), Processo de trabalho (n=1), Segurança do paciente (n=2), Educação 

permanente (n=1), Gestão do cuidado (n=1). A Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

representa 7,29% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na 

Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 16 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFRN 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4.7. Universidade Regional do Cariri: 

Universidade Regional do Cariri (Total de 4 produções): 100% Avaliação -estrutura e 

processo; processo; qualidade; estrutura e desempenho (n=4). A Universidade Federal 

representa 4,16% das produções sobre Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na 

Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 17 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da URCA 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.8. Universidade Federal do Amazonas: 

 Universidade Federal do Amazonas (Total de 1 produção): 100% Segurança do 

Paciente (n= 1). A Universidade Federal do Amazonas representa 1,04% das produções sobre 

Gestão de Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do 

Brasil. 

 

Gráfico 18 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UFAM 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4.9. Universidade do Estado do Pará: 

Universidade do Estado do Pará (Total de 1 produção): 100% Segurança do paciente 

(n= 1). A Universidade do Estado do Pará representa 1,04% das produções sobre Gestão de 

Enfermagem de Mestrado e Doutorado na Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

 

Gráfico 19 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem da UEPA 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5. TEMAS PREDOMINANTES SOBRE GESTÃO DE ENFERMAGEM 

 

Após realizar a busca e proceder com a análise das produções, foi possível conhecer e 

analisar os temas acerca da Gestão de Enfermagem das produções de Mestrado e Doutorado 

das Instituições de Ensino Superior da Região Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. O 

gráfico a seguir apresenta todos os temas produzidos: 

 

Gráfico 20 – Representação dos Temas sobre Gestão de Enfermagem das produções de Dissertações e Teses da 

Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como mostra o gráfico acima, os temas predominantes nas produções referidas são: 

Segurança do paciente com 34 produções nos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, representando 35,41% das produções da subárea de Gestão de Enfermagem das 

Instituições de Ensino Superior da Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

Avaliação com 18 produções nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

representando 18,75% das produções da subárea de Gestão de Enfermagem das Instituições de 

Ensino Superior da Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

Gestão do Cuidado com 10 produções nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

representando 10,41% das produções da subárea de Gestão de Enfermagem das Instituições de 

Ensino Superior da Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 
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Saúde do trabalhador com 9 produções nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

representando 9,37% das produções da subárea de Gestão de Enfermagem das Instituições de 

Ensino Superior da Região Centro-oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 
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6. DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados apresentados a Segurança do Paciente foi o eixo com um maior 

número de produção nos Programas de Pós-Graduação. Neste sentido analisa-se que a 

Segurança do Paciente possui relevância mundial e é configurada como aspecto primordial 

quando se trata da qualidade da assistência e gestão em saúde. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde aproximadamente 2,6 milhões de pessoas morrem no mundo devido à falha 

durante o cuidado em saúde (OMS, 2019). Diante de tamanha importância, a OMS instituiu que 

o dia 17 de Setembro é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, visando destacar a prestação 

de assistência segura e abordagens preventivas. Por ser um assunto relevante e atual, são 

publicados crescentemente trabalhos científicos referentes à assistência segura. Desta forma, 

estudos apontam que, para reduzir eventos adversos e melhorar a qualidade do cuidado, é 

necessário incluir os pacientes e familiares oferecendo informações pertinentes e investir em 

treinamento para os profissionais de saúde (COSTA et al., 2018).  

No âmbito nacional, existe o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

estabelecido pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria Nº 529, de 1 de Abril de 2013, 

onde menciona que o objetivo principal é a qualificação da assistência em todas as instalações 

de saúde no país (BRASIL, 2013). 

Diante do exposto, cada vez mais os gestores apresentam-se apreensivos com o 

ambiente e tratamento ofertado para os pacientes, pois isto gera um impacto financeiro e social. 

Sendo assim, entender a cultura de segurança do paciente dentro do ambiente de trabalho, 

também é considerado um elemento estrutural para a redução e gerenciamento de danos 

(ANDRADE et al., 2018).  

De acordo com Agency for Healthcare Research and Quality, a cultura de segurança do 

paciente é um combinado de percepções, condutas, competências, princípios morais e éticos 

que as pessoas possuem. Pesquisar sobre esta cultura dentro do ambiente organizacional 

possibilita um local de troca de saberes e aprendizagem, compreensão da assistência ofertada, 

estabelecimento de condutas seguras e afastamento de possíveis danos (NIEVA; SORRA, 

2003). 

 Através da utilização de Checklists, meios de notificação e observação de riscos que o 

meio oferece, é possível iniciar a compreensão da segurança do paciente, mas é necessário o 

envolvimento da equipe de fato. O gestor será responsável por fazer um planejamento e avaliar 

constantemente estas concepções (OLIVEIRA et al., 2018). 
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Em virtude dos aspectos supracitados, a gestão de enfermagem neste processo é 

responsável por promover a criação de protocolos, medidas profiláticas, documentos de 

notificação, treinamento da equipe, organização do ambiente de trabalho, atenção no manejo 

de medicamentos e do paciente e estabelece comunicação efetiva com indivíduos envolvidos. 

O desempenho desses tópicos pelo enfermeiro com participação da equipe interfere no cenário, 

nas condições e na tomada de decisão (KRAUZER et al., 2018). 

O segundo o eixo com maior número de produção nos Programas de Pós-Graduação, foi a 

avaliação.  A avaliação no âmbito da saúde, pode ser considerada como um controle de 

condutas, estrutura e qualidade que deve ser executada regularmente. A avaliação é 

desenvolvida para observar as atividades realizadas dentro dos serviços de saúde. Todos os 

artifícios são levados em conta para avaliação, como: estrutura, processos e os resultados. Nessa 

perspectiva, dentro dessas análises são utilizados os mais variados métodos para medir e avaliar 

a assistência, como tal, os indicadores (ROSSANEIS et al., 2015).  

Os indicadores são capazes de reformular as práticas de saúde e de enfermagem, trata-

se de um instrumento de gerenciamento eficaz dentro das organizações, a partir do momento 

que é possível verificar questões e agravantes que possam interferir na qualidade da assistência 

(BÁO et al., 2019). 

Segundo Monteiro e Spiri (2016), os indicadores de qualidade que são mais relatados 

em publicações são: carga horária da equipe de enfermagem, quedas, erro de medicamentos, 

surgimento de lesões por pressão, risco e surgimento de infecção e pesquisa de satisfação do 

cliente. Deste modo, os indícios são traçados e transformações são realizadas de acordo com os 

resultados observados. 

Torna-se essencial pontuar questões que estão tornando o serviço precário. As 

evidências surgem a partir do gerenciamento desses eventos e é notório o destaque da equipe 

de enfermagem na força de trabalho nos ambientes assistenciais. Em função disso, a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), deve ser executada pela equipe de 

enfermagem, a fim de conduzir e aperfeiçoar o cuidado. Consequentemente, metas serão 

definidas dentro do contexto da enfermagem (LIMA; CHIANCA; TANNURE, 2015).  

A falta de avaliação contínua nos serviços de saúde, configura como um problema e o 

andamento das práticas configura-se cada vez mais distante do esperado e aceitado, sem as 

devidas medidas a serem desempenhadas. Portanto, é indispensável o monitoramento de 

políticas públicas, programas, acreditação hospitalar e satisfação do paciente (DIAS; RAMOS; 

COSTA, 2010). 
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A acreditação hospitalar é uma área na qual também há a participação ativa do 

enfermeiro. No processo de acreditação, deve ocorrer com a participação de todos da 

instituição, principalmente a equipe da linha de frente da assistência. Por este motivo, é 

necessário que a equipe siga padrões para reduzir erros e aprimorar a qualidade para o cuidado 

do paciente (DUARTE; SILVINO, 2010). 

A instituição é avaliada concisamente por meio de seus processos, resultados e ambiente 

estrutural. A avaliação deve ser realizada periodicamente, através de uma empresa 

especializada e para receber o título, o hospital deve seguir todos os critérios estabelecidos pelo 

Manual Brasileiro de Acreditação -em nível nacional- ou pela Canadian Council on Health 

Services Accreditation -em nível internacional- (AQUINO, 2018). 

Portanto, é fundamental delimitar um plano de gerenciamento baseado em questões 

éticas, com propósito de resguardar as ações realizadas no ambiente de trabalho com o paciente, 

buscando continuamente a humanização do cuidado. Pois através dessas ações, é possível 

atingir os objetivos, oferecer um ambiente seguro e de qualidade para os colaboradores e os 

assistidos (SILVINO, 2012; VITURI; ÉVORA, 2015). 

O terceiro eixo com um número de produção nos Programas de Pós-Graduação foi a gestão 

do cuidado. O gerenciamento do cuidado faz parte do processo de trabalho do enfermeiro e 

contém atividades cruciais para ocorrência do mesmo, visando um bem comum com a 

organização e atenção ao paciente.  É a execução, provimento, análise de resultados com 

interação constante com os atores envolvidos no processo que correspondem equipe 

multiprofissional, paciente/família e instituição. É fundamental que este processo seja 

configurado através da especificidade e necessidades de cada um, destacando o vínculo, 

continuidade e efetividade do cuidado, ademais, para que reoriente a ideia dividida entre 

procedimentos e gestão (GUERRA, 2018).  

O enfermeiro é responsável por promover o cuidado, incorporando atividades de gestão 

e assistência, com a finalidade de oferecer assistência segura por meio do planejamento, 

atividades burocráticas, desenvolvimento de pesquisas, organização do espaço, 

dimensionamento da equipe, nas quais influencia no acesso, diminuição de despesas, cuidado 

seguro e humanizado (SANTOS et al., 2013).  

Para concentrar o cuidado no paciente, é necessário compreender que o cuidar e 

gerenciar são dois pontos que devem ser unidos. Desta maneira, a gestão do cuidado é 

conceituada como a dialética com o conhecimento-prática de gerenciar e conhecimento-prática 

do cuidar. Onde a gestão do cuidado corresponde em ações expressivas que envolvem a relação 

com os indivíduos, ética, observação sobre cada ser e, ações instrumentais que utilizam o 
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conhecimento técnico, científico, além de competências e habilidades (CHRISTOVAM; 

PORTO; OLIVEIRA, 2012).  

Através da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), é possível organizar e 

estabelecer práticas mais seguras, além de avaliar o cuidado direto e indireto. Com a utilização 

da SAE, fica explicito a compreensão do gerenciamento do cuidado, como método integrativo 

entre assistência e gestão (TORRES et al., 2011). A implementação da SAE auxilia na 

qualificação da enfermagem, monitora o cuidado através de ferramentas, assegura a realização 

dos registros de enfermagem, exige sabedoria para lidar com situações distintas, realiza o 

processo de maneira correta, sem deixar de fazer ou pular etapas (SOARES et al., 2015).  

 Diante de tantos desafios e afazeres depositados para o profissional enfermeiro, é 

imprescindível o aperfeiçoamento em diversos assuntos em saúde e tecnologia, além de 

oferecer espaço para autonomia da equipe e paciente, desta forma, exerce a competência de 

liderança considerando os papéis profissionais e contribui com modelos estratégicos, 

resolutivos e de qualidade (TEMÓTEO et al., 2019).  

O quarto eixo com um maior número de produção nos Programas de Pós-Graduação, foi a 

Saúde do Trabalhador.  A Saúde do trabalhador é um assunto importante dentro das instituições, 

pois é de responsabilidade das empresas oferecer ambiente seguro ao trabalhador, conforme 

Portaria Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho nº 33 de 27 de Outubro de 1983 

(BRASIL, 1983). Com a Norma Regulamentadora 4 (NR 4), torna-se obrigatório os Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho dentro das 

organizações, afim de diminuir riscos e evitar agravo na saúde do trabalhador (BRASIL, 2007). 

A atuação da Enfermagem do Trabalho é baseada em introdução de medidas proteção 

ao trabalhador, verificação de riscos químicos, físicos, ergonômicos e biológicos, elaboração 

de campanhas de saúde, ações educativas, atividade de promoção de saúde mental, rastreamento 

de agravos ocupacionais, entre outras atividades de manutenção da saúde dos funcionários no 

ambiente de trabalho (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, 2013).   

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2020), aproximadamente 1.000 

indivíduos vão a óbito por dia em todo mundo por algum acidente ocupacional e 6.500 morrem 

em decorrência a alguma doença adquirida no trabalho. No Brasil, no período de 2012 a 2018, 

foram registradas 17 mil mortes e 4 milhões de acidentes de trabalho. Isto gera um grande 

impacto e dano para o trabalhador, instituição e no governo (BRASIL, 2019).  

Para Wanda Horta (1974), saúde representa uma situação de equilíbrio dinâmico entre 

o tempo e o espaço, onde a equipe de enfermagem atua prevenindo o desiquilíbrio por meio da 

assistência aos indivíduos com suas necessidades básicas. E Para a Organização Mundial da 
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Saúde, a definição de saúde não é somente ausência de doença, mas sim um conjunto de fatores 

físico, mental e social que contribuem para tê-la ou não. Assim sendo, o conceito de saúde 

utiliza de determinantes e condicionantes que representam a saúde diante do desenvolvimento 

do ser humano no mundo, por meio do acesso ao atendimento à saúde, aos meios de transporte, 

educação, moradia, alimentação e promoção à saúde (SEGRE; FERRAZ, 1997; BEZERRA; 

SORPRESO, 2016). 

A equipe de enfermagem por estar na linha de frente da assistência, fica exposta a 

diversos fatores que podem acarretar danos a sua saúde. As excessivas cargas de trabalho, 

salários baixos, qualidade do sono prejudicada, mais de uma instituição de trabalho, pouco 

tempo de lazer, situações precárias no trabalho, redução da equipe, aumento de trabalho, 

exposição a patógenos, ausência de material e estresse ocupacional, geram carga de 

apavoramento em suas vidas, afetando a sua saúde (SOUSA et al., 2020). 

Investigar como o trabalho é organizado auxilia na compreensão da atual situação de 

saúde dos profissionais. Um estudo realizado em Santa Catarina em serviços de medicina 

nuclear demonstrou que os trabalhadores da área de enfermagem apresentam sofrimento 

psíquico relacionado ao medo de exposição à radiação ionizante. Além disso, os equipamentos 

de proteção individual são extremamente incômodos, ainda relataram sobre a da repetição de 

atividades por longa jornada de trabalho (MELO, 2018).   

Para BIFF (2016), o aumento da carga de trabalho de enfermagem é motivado devido à 

falta de profissionais, às condições de trabalho, o aumento da demanda de atendimento, 

problemas na infraestrutura e escassez de material.   

As produções sobre saúde do trabalhador em sua grande maioria abordam o sofrimento 

psíquico e moral dos trabalhadores de enfermagem diante de situações que ocorrem no 

ambiente de trabalho, gerando o absenteísmo. As exigências que são esperadas que o 

enfermeiro aplique com responsabilidade, qualificação e produtividade, porém sem os devidos 

materiais para prestação de um bom atendimento de enfermagem, colaboram com um relevante 

impacto psicológico em sua vida, ocasionando em indagações sobre sua própria atuação, 

quando não consegue realizar seu trabalho com qualidade (WACHHOLZ et al.,2019).  

Assim sendo, os estudos estão abordando mais sobre as consequências das ocupações, 

a fim de apresentar os pontos que mais colaboram para falta de saúde no trabalhador. Através 

destas iniciativas, é possível atingir transformações organizacionais e políticas, com propósito 

de superar os desafios e oferecer um ambiente de serviço mais digno (GOMEZ; 

VASCONCELLOS; MACHADO, 2018).  
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Por meio desse estudo, nota-se que as Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste 

produziram juntas 96 trabalhos de dissertação e tese com a temática de Gestão de Enfermagem. 

Tendo em comum em toda avaliação dessas áreas, o conteúdo de Segurança do paciente como 

o mais publicado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da pesquisa realizada foi possível, sumarizar, quantificar e analisar a produção 

científica sobre Gestão em Enfermagem dos Programas de Pós-Graduação de Enfermagem no 

período de 2016 a 2018, nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil.  

Analisa-se que estas regiões vêm contribuindo de maneira substancial para a produção do 

conhecimento na linha de gestão em saúde na enfermagem, promovendo os mais variados tipos 

de conhecimento dentro da área da gestão.  

Em relação a contribuição do referido estudo, pode-se destacar o conhecimento da 

produção acerca da gestão em enfermagem nos programas de pós-graduação das regiões 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ademais, analisa-se que, estas regiões vêm colaborando os 

estudos no campo da enfermagem, fortalecendo as linhas de pesquisas sobre gestão.  

Como limitação do estudo tem-se o recorte temporal, pois de certa forma não contempla 

o total de produções realizadas por estes programas. Nesse sentido, há possibilidade 

prosseguimento desta linha de estudo para pesquisadores da área da Gestão em Enfermagem. 
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