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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo geral: Refletir sobre a atuação do enfermeiro como
gerente da assistência na Atenção Básica de Saúde, considerando as transformações
estruturais ocorridas no mundo do trabalho em saúde e como objetivos específicos:
Identificar as competências gerenciais do enfermeiro que atuam na atenção básica de saúde
e Descrever e discutir as ações gerenciais do enfermeiro na Atenção Básica de Saúde com
base nas competências adquiridas e desenvolvidas. Para realização desse estudo foi
utilizada como fonte a literatura sobre competências gerenciais do enfermeiro. Trata-se de
um estudo exploratório\descritivo de abordagem qualitativa, sendo a coleta de dados
realizada na Policlínica Carlos Antônio da Silva localizada no município de Niterói no
Estado do Rio de Janeiro. Realizou-se a aplicação de uma entrevista semi-estruturada
seguida de observação não-participante, e teve como sujeitos seis enfermeiros que atuam
nesta unidade de saúde, que se interessaram e aceitaram participar desta pesquisa. Quanto
aos aspectos éticos da pesquisa, cabe ressaltar que este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Faculdade de Medicina/ HUAP/UFF com o número de protocolo CAAE
0278.0.258.000-11. Para a análise de dados foram estabelecidas duas categorias descritivas:
1) Competências gerenciais do enfermeiro: limites e possibilidades; 2) Ações gerenciais
com base nas competências, com o intuito de atender aos objetivos do estudo. Percebi ao
analisar os dados que os enfermeiros entrevistados apresentavam conhecimentos a respeito
das competências gerenciais, sabendo identificá-las, reconheciam a importância de realizar
o gerenciamento da unidade básica com base nas competências, porém os depoentes
apresentavam algumas dificuldades em colocar em prática às ações gerenciais de
enfermagem. Portanto, percebi com esse estudo a necessidade do enfermeiro como
responsável pelo gerenciamento da assistência de enfermagem, de estar buscando
continuamente desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de modo a promover
ações que sejam condizentes com as necessidades de saúde. Recomendo que outros estudos
sejam realizados, para se continue acompanhando o desenvolvimento de competências
gerenciais pelo enfermeiro atuante na atenção básica de saúde, diante das intensas
alterações que ocorrem nos paradigmas em saúde pública.
Palavras-chave: Gerência; Enfermagem; Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT

The present study has as general objective: To reflect on the nurse`s interaction as manager
of assistance in the Basic Health Attention, considering the structural transformations
occurred in the scope of health work and as specific objectives: To identify the
management competencies of the nurse working in the basic health attention, and To
describe and to discuss the management competencies of the nurse in the Basic Health
Attention based on his/her acquired and developed competencies. For performing this study
it was used as source the literature on management competencies of the nurse. It is an
exploratory/descriptive study of qualitative approach, being data collection performed at
Policlínica Carlos Antônio da Silva, located in Niterói County, Rio de Janeiro State. It was
applied a half-structured interview followed by a non-participant observation and it had as
subjects six nurses who work at this health unit and who were interested and accepted to
participated of the survey. As to ethic aspects, it is worthwhile mentioning that this study
was approved by the Ethic Committee of the Medicine School/HUAP/UFF with protocol
number CAAE 0278.0.258.000-11. For data analysis it has been established two descriptive
categories: Management Competencies of the nurse: Knowledge, limits and possibilities; 2)
Management actions based on the competencies, with the aim of meeting the objectives of
the study. I have noticed on data analysis that the nurses interviewed had knowledge about
the management competencies and they knew how to identify them, they recognized the
importance of making the management of the basic unit based on the competencies, but
they had some difficulties in applying the nursing management actions. Therefore, I have
noticed with this study the need of the nurse, as responsible for the management of nursing
assistance, to be continuously trying to develop information, abilities and attitudes in such a
way to promote actions that are relevant to the needs of health. I suggest that other studies
are performed for the continuous follow-up of the development of management
competencies by the nurse working in the basic health attention in face of the intense
alterations that occur in the public health paradigm.
Keywords: Management; Nursing; Health Primary Attention.
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Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades,
lembrai-vos de que as grandes coisas do homem
foram conquistadas do que parecia impossível.
(Charles Chaplin)

CAPÍTULO I:
- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O mundo, neste novo milênio, vêm passando por inúmeras transformações em
decorrência dos efeitos da globalização, dos avanços tecnológicos, da inserção de novos
conhecimentos, modificações no perfil de consumidor, dentre outras mudanças. Essas
novas tendências no mundo do trabalho exigem das pessoas e, sobretudo, das organizações
novas posturas.
Neste contexto de mudanças constantes, observa-se uma preocupação das empresas
em relação aos seus modelos de organização, migrando do modelo tradicional para um
modelo contemporâneo, em consonância com o avanço que a tecnologia nos proporciona e
a conseqüente necessidade de desenvolvimento das competências gerenciais.
Para tanto, as pessoas passam a ser um fator diferencial, uma vez que as empresas
necessitam de trabalhadores que possam responder com rapidez a elas, adaptar-se as novas
situações, ser flexível, ter capacidade de relacionamentos e assumir desafios (CUNHA;
XIMENES NETO, 2006). Sendo assim, esses parecem ser alguns dos requisitos necessários
ao gestor para execução de suas funções neste novo tempo.
Dessa forma, verifica-se nos dias atuais que o investimento em pessoas é valorizado,
havendo uma forte tendência de abandonar o enfoque científico da administração, para um
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foco mais aprimorado das relações humanas (LEWIS; CROZIER, 2002). Demonstrando
assim, que essas mudanças de paradigmas que levaram a uma busca constante pela
qualidade e excelência dos serviços trouxeram modificações nos modelos de gestão e,
consequentemente, a maneira de gerir também mudou.
Atualmente, a área de gestão de pessoas passa por três principais mudanças, sendo
elas: ”a alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas, o deslocamento do foco de
gestão de pessoas por meio do controle para o foco por meio do desenvolvimento e a maior
participação das pessoas no sucesso do negócio ou da empresa” (DUTRA; FLEURY;
FISCHER, 2001).
Nesse sentido, o enfermeiro como gerente da assistência de enfermagem em sua
prática diária ao assumir novos papéis frente às novas exigências, necessita mobilizar
competências, sendo estas valorizadas uma vez que o qualificam para o exercício da
profissão.
Segundo a Organização Pan-americana da Saúde (1998),
A construção de competências dos profissionais de saúde, no contexto das
Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP), faz parte de um conjunto de
iniciativas, que buscam dar respostas às necessidades dos serviços para a
resolução de problemas de saúde, tendo em vista as transformações estruturais
ocorridas neste setor e no mundo do trabalho devido, sobretudo aos processos de
globalização e integração econômica e às mudanças nos paradigmas em saúde
pública, cujo âmbito de ação ampliou-se para incorporar, com ênfase, as
dimensões internacional e local de saúde.

Analisando o contexto histórico brasileiro nesse momento de reformulações do
modelo assistencial proposto pelo Sistema Único de Saúde, verifica-se que esse período é
marcado pelo avanço do processo de descentralização do setor saúde, que converge para a
ampliação do governo local, agregado a melhor estruturação da atenção básica
(BODSTEIN, 2002).
Com isso, a atenção básica encontra, nesse modelo descentralizado de gestão e
financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade partilhada, na busca
contínua pela melhoria do acesso e da qualidade de assistência prestada a população de seus
municípios (COSTA, 2003).
Contudo, o trabalho neste nível de atenção, está pautado em uma nova concepção de
saúde, não mais focada somente na assistência à doença, mas, principalmente, na
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promoção, proteção, prevenção e reabilitação da saúde, através da incorporação de ações
abrangentes e intersetoriais.
A enfermagem tem atuado de forma bastante significativa neste processo de
descentralização, devido a acentuada municipalização dos empregos públicos, abrangendo
toda a equipe de enfermagem e, também, na Estratégia Saúde da Família (ESF), que,
sobretudo após 1999, tem ampliado o quantitativo de equipes no país (VIEIRA;
OLIVEIRA, 2001)
No entanto, a prática em enfermagem, deve manter relações com outros trabalhos
em saúde, de modo a reconhecer a complementaridade deste trabalho com a de outros
(ALMEIDA; ROCHA, 1997). Compreende-se então que a contribuição da enfermagem
para o fortalecimento do desenvolvimento dos sistemas locais de saúde, em conjunto com
outros profissionais do setor, é dependente do desenvolvimento de recursos humanos.
Como conseqüência, a questão das competências permeia as discussões que tratam
do desenvolvimento dos recursos humanos, para o alcance de quaisquer objetivos. Assim, a
busca por competência, do ponto de vista dos pressupostos teóricos que fundamentam a
Enfermagem, está tradicionalmente mais ligada ao ensino, sendo instituída pela Lei de
Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996).
As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em enfermagem,
atualmente em vigor, propõem habilidades e competências gerais a serem alcançados pelos
futuros enfermeiros, como a atenção à saúde, a tomada de decisões, a comunicação, a
liderança, a administração e gerenciamento e a educação permanente (BRASIL, 2001a).
Entendendo que o termo “competência” pode ser usada sob várias concepções, em
linhas gerais, é a capacidade de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes,
colocando-os em ações, para resolução de problemas e enfrentamento de situações
imprevisíveis em uma dada situação concreta de trabalho e em um determinado contexto
cultural (DELORS, 2001).
Portanto, o enfermeiro, como gestor da assistência de enfermagem prestada ao
cliente, requer habilidades, conhecimentos e atitudes que o torne capaz de responder as
exigências estabelecidas pelas contínuas mudanças sociais, além de um olhar voltado para o
desenvolvimento da cidadania.
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1.1- PROBLEMA
Quais as implicações do modelo de competências para a gerência de enfermagem na
atenção básica?
1.2- OBJETO
As implicações produzidas pelo modelo de competências para a gerência de enfermagem na
atenção básica.
1.3- OBJETIVO GERAL
Refletir sobre a atuação do enfermeiro como gerente da assistência na Atenção Básica de
Saúde, considerando as transformações estruturais ocorridas no mundo do trabalho em
saúde.

1.4 - QUESTÕES NORTEADORAS


Quais são as principais competências que o enfermeiro precisa adquirir e
desenvolver para atuar no gerenciamento em Atenção Básica de Saúde?



Quais são as ações gerenciais do enfermeiro na Atenção Básica de Saúde?

1.5 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar as competências gerenciais do enfermeiro que atuam na atenção básica
de saúde.



Descrever e discutir as ações gerenciais do enfermeiro na Atenção Básica de Saúde
com base nas competências adquiridas e desenvolvidas.

1.6 - JUSTIFICATIVA
O tema proposto foi escolhido pela acadêmica de Graduação em Enfermagem e
Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense, almejando identificar as competências gerenciais do enfermeiro que atuam na
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atenção primária de saúde e descrever e discutir as ações gerenciais do enfermeiro na
Unidade Básica de Saúde com base nas competências adquiridas e desenvolvidas.
O interesse por essa temática surgiu durante o ensino teórico-prático da disciplina
de Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde I tendo como cenário de
desenvolvimento uma Policlínica no município de Niterói no Estado de Rio de Janeiro.
Nesse cenário surgiram alguns questionamentos em relação ao papel gerencial dentro
Unidade de Saúde e de que forma este poderia estar enfrentando e solucionando os
problemas presentes neste local.
A partir dessa vivência surgiram alguns aspectos que me chamaram a atenção e me
motivaram para a realização deste estudo entre eles, citam-se a mínima atuação dos
enfermeiros gerentes junto à equipe de enfermagem, não havendo uma comunicação efetiva
entre estes, o que gerava dificuldades no funcionamento adequado dos programas
existentes, prejudicando assim, a assistência de enfermagem aos usuários dos serviços.
Outro problema identificado foi a pouca interação dos diversos profissionais desses
distintos programas, o que levava muitas vezes a conflitos interpessoais e complicações na
atenção à que deveria ser realizado em conjunto por esses profissionais. Um outro aspecto
relevante verificado foi a pouca intervenção do enfermeiro no processo educativo de sua
equipe, sendo visualizados a realização de procedimentos técnicos desatualizados e
inadequados, além do pouco envolvimento da equipe de enfermagem nos processos
decisórios da unidade.
Percebe-se que esse assunto é de grande relevância, pois diversas transformações
globais têm surgido neste novo milênio, apontando para um paradigma científico emergente
que valoriza a subjetividade, o simbolismo, a aproximação sujeito-objeto, para um
paradigma assistencial baseado em uma visão estratégica, na conexão dos saberes
multiprofissionais e satisfação das necessidades sociais e de saúde das pessoas, além da
ampliação do conceito do cuidar, não como sinônimo do curar, tratar, controlar, porém,
como fundamento da assistência de enfermagem, envolvendo, assim, saberes técnicos,
éticos, estéticos e, especialmente, interpessoais (SOARES; SADIGURSKY, 2009).
Além disso, foi verificada a existência de poucas publicações a respeito das
competências gerenciais do enfermeiro na atenção básica de saúde, a partir da realização de
uma revisão bibliográfica em que foram utilizados como critérios de inclusão os artigos na
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íntegra em português, localizadas nas bases da LILACS, SCIELO E BDENF, sendo
indexadas pelos descritores Gerência, Enfermagem e Atenção primária à saúde, publicados
entre 2001 a 2010.
O levantamento desses dados foi realizado entre os meses de julho a setembro de
2011, sendo encontradas 8292 publicações, com esses descritores individualizados e
combinados. Avaliando o agrupamento desses três descritores (gerência, enfermagem e
Atenção Primária de Saúde), encontrei apenas 1 artigo que envolvia esses descritores na
base da LILACS. Desse modo, percebe-se a grande relevância em estudar essa temática
para realização de futuras publicações contribuindo grandemente para o enriquecimento da
enfermagem.
Diante das intensas e constantes mudanças de paradigmas, sobretudo na área de
serviços de saúde, constata-se que o desenvolvimento de pessoas está intimamente ligado
ao desenvolvimento de competências. Dessa maneira, é necessário que o enfermeiro se
adapte rapidamente a essa nova realidade, de modo a proporcionar uma melhor qualidade
de assistência e gerenciamento em enfermagem.
Portanto, acredito que a realização desta pesquisa contribuirá tanto para a profissão
de enfermagem quanto para a comunidade à medida que ao identificar e discutir as
competências gerenciais do enfermeiro na atenção básica de saúde acarretará em uma
maior compreensão em relação a sua atuação como gerente dentro de uma unidade de
saúde e a importância deste junto a comunidade, pois a partir da aquisição e
desenvolvimento de competências esse profissional poderá ser capaz de prestar uma
assistência de enfermagem mais qualificada e adequada as necessidades da população
atendida.
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A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas
olham para o passado ou para o presente irão
com certeza perder o futuro.
(John Lennon)

CAPÍTULO II:
- CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA

2.1

O

MODELO

GERENCIAL

EM

SAÚDE

-

DO

TRADICIONAL

AO

CONTEMPORÂNEO:

Diante das intensas e profundas modificações no mundo do trabalho que atingem o
setor saúde nos países de capitalismo avançado, a partir de meados dos anos 80 decorrentes
da globalização com conseqüente aumento da competitividade têm sido exigido, por parte
das organizações mudanças de postura, já que o processo de globalização é um fato real e
irreversível (HIRSCHFELD; OGUISSO, 2002).
Nesse sentido, observa-se que estas mudanças ocorrem principalmente no âmbito da
gestão, em que se verificavam nos modelos tradicionais uma rigidez organizacional e
centralização nos processos decisórios. No entanto, os modelos mais atuais de gestão
trazem consigo algumas características tendenciais que configuram o mundo produtivo
como flexibilização da produção, conceitos de inovação, trabalho em equipe,
multifuncionalidade e polivalência dos trabalhadores, além da descentralização do processo
de tomada de decisão (BORK, 2003).
Como reflexo dessas novas tendências no mundo de trabalho geradoras de
conseqüentes transformações na gestão das organizações, observa-se uma maior
valorização dos recursos humanos permitindo a interação e a participação mais efetiva
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destes nos processos administrativos e operacionais. Esse fato se constitui em um fator
essencial na busca de caminhos para melhorar o desempenho organizacional.
Nessa perspectiva, segundo André e Ciampone (2007) verifica-se que nos serviços
públicos de saúde prevalecem os modelos de gestão tradicionais, baseados em estruturas
rígidas que definem hierarquias verticalizadas e centralização do processo de decisão.
Ainda em relação a esses serviços Fernandes, Machado et al (2009) acrescentam
que estes têm sido alvo de discussões em relação à qualidade do atendimento prestado,
acesso e escuta qualificada, solução dos problemas identificados e encaminhamentos
resolutivos. Ressalta-se então, que o processo de municipalização da saúde faz parte do
movimento de reforma administrativa brasileira e deve contar com uma gestão capaz de
atender uma perspectiva democrática, participativa, competente e eficiente.
Com o processo de descentralização dos serviços de saúde e ampliação da
municipalização houve uma melhor estruturação da atenção básica, que é responsável por
coordenar os demais níveis do sistema de saúde, aproximando-se e abrangendo os
problemas comuns da comunidade, tendo como prioridade os serviços de prevenção,
promoção, cura, reabilitação tomando como base os determinantes ambientais, culturais e
sociais vigentes na comunidade, além das particularidades que envolvem o sujeito,
realizando ações integralizadas, visando à saúde e o bem-estar da população.
Nesse contexto, nota-se que a gestão por competências é uma alternativa aos
modelos tradicionais de gestão, sendo fortemente associada a novas concepções do trabalho
em que se inscrevem atributos como autonomia, responsabilidade e capacidade de
comunicação, porém sendo ainda pouco utilizada pelos serviços de saúde (FURUKAWA;
CUNHA, 2010).
Para Ruthes e Cunha (2008), a gestão por competências vai muito além de aspectos
relacionados a cargos e salários. Envolve estratégias diferenciadas de gestão de pessoas e
discute a noção de agregação de valores à organização e sociais aos profissionais. Sendo
assim, a noção de competência na gestão de pessoas ultrapassa o foco tradicional,
centralizado no cargo a ser ocupado para voltar-se para ao profissional e suas competências.
A noção da competência humana é fundamental na área da saúde, na medida em que
a nova visão de qualidade em saúde considera não só os aspectos técnico-instrumentais
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envolvidos na prática profissional, mas inclui a humanização do cuidado na perspectiva do
cliente. (BRASIL, 1999).
Evidencia-se, dessa forma, a importância do modelo de competências e da noção
destas no setor saúde, á medida em que possibilita responder as novas exigências do
mercado de trabalho, a partir da flexibilização, adequação e responsabilidade dos gestores
em saúde, além de permitir uma nova visão de qualificação profissional em saúde em que o
indivíduo evolui de uma lógica de ter uma qualificação, ter conhecimentos, para uma lógica
de ser competente, ser qualificado.
Isso se reflete em possíveis mudanças na prática profissional podendo ser
visualizados um novo tipo de profissional, sendo estes mais participativos e capazes de
interagir com o ambiente e resolver conflitos, de realizar cuidados mais humanizados aos
clientes, de gerir, de se comunicar e de tomar decisões mais adequadas com a realidade
social, envolvendo os demais profissionais nesse processo decisório.
A questão das competências tem sido alvo de muitas discussões atualmente, sendo
apresentadas várias concepções para este termo. Uma das primeiras referências para o
movimento das competências na gestão de pessoas nas organizações foi feita por David
McClelland, em 1973, em que define competência como uma característica subjacente a
uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na realização de uma
tarefa ou em determinada situação. Diferenciava assim competência de aptidões que se
remete ao talento natural da pessoa, o qual pode vir a ser aprimorado, de habilidades que
consiste na demonstração de um talento particular na prática e conhecimentos que se refere
ao que as pessoas precisam saber para desempenhar uma tarefa (MCCLELLAND, 1973).
Ainda sobre este autor, destaca-se em sua abordagem a “seleção por competências e
não de acordo com o Quoeficiente de Inteligência (QI)”. Sendo assim, qualidades como
autoconfiança associada a habilidades de análises sobrepõe a dicotomia da inteligência e
personalidade.
Para Fleury e Fleury (2004), a competência passa a ser compreendida como um
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, na
medida em que há pressupostos de que os melhores desempenhos estão fundamentados na
inteligência e personalidade das pessoas.
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Nas décadas de 1980 e 1990, a definição de competência associada ao estoque de
recursos que a pessoa detém, começou a ser contestada por autores franceses e ingleses que
procuraram associar o conceito às realizações e àquilo que as pessoas provêem, produzem
e/ou entregam (DUTRA, 2004).
Para Zarifian (1999, p. 18-19) “a competência é a inteligência prática para situações
que se apóiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com tanto mais força,
quanto mais aumenta a complexidade das situações”.
Corroborando com este autor, Le Boterf (2003) afirma que a competência não é um
estado ou um conhecimento que se tem, nem é resultado de treinamento. Competência é
colocar em prática, o que se sabe em um determinado contexto. Há competência somente
quando há ação, ou seja, saber ser e saber mobilizar o repertório individual em situações
distintas.
Nesse prisma, verifica-se que o conceito de competência é compreendido como
somatório dessas duas linhas, isto é, de características dos indivíduos (abordagem
americana), apoiada em três grandes eixos da competência, sendo eles: conhecimentos
(saber); habilidades (saber-fazer); atitudes (saber ser/agir) e a abordagem européia que
apresenta característica de entrega que levará a agregação de valor, sendo a competência
um saber agir responsável, reconhecido pelos outros que implica em saber como mobilizar,
integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades num contexto profissional
determinado (DUTRA, 2004; LE BOTERF, 2003).
Nessa perspectiva, Fleury e Fleury (2001, p.188), definem competência 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".
Entretanto, Dutra, Fleury e Fischer et al (2001) complementa esta definição
afirmando que o fato de os indivíduos possuírem conhecimentos, habilidades e atitudes não
significa benefícios para a empresa, a menos que ocorra entrega por parte do trabalhador.
Dentro deste contexto, percebe-se que o profissional deve agregar seus
conhecimentos, suas habilidades e atitudes e ter capacidade de entrega, ou seja, colocando
efetivamente em prática essas competências, de forma que a organização obtenha
resultados favoráveis.
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Levando em consideração que a competência se consolida a partir da mobilização
de recursos para a obtenção de um resultado, subtende-se que ela possa ser construída,
aperfeiçoada e corrigida (MOURA; BITENCOURT, 2006). O desempenho eficaz (o ser
competente) é determinado pela maneira como as pessoas absorvem, processam e
reconfiguram saberes, conferindo novos significados aos aprendizados, para mobilizá-los
criticamente diante de novas situações (RUAS, 2001).
Nesse sentido, verifica-se uma mudança significativa no conceito de trabalho, visto
que este não se configura mais como o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao
cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que a pessoa mobiliza diante de
uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa. Esta complexidade de
situações torna o imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro (FLEURY; FLEURY,
2001).
Assim, o desenvolvimento de competências é um processo contínuo de
aprendizagem por parte dos profissionais, de modo que estes estejam dispostos a buscar
conhecimentos e mobilizem suas habilidades, atitudes e saberes diante das diferentes
situações vivenciadas nas organizações, direcionando suas ações conforme a necessidade
do setor.

2.2 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E A FORMAÇÃO POR
COMPETÊNCIAS:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) oferece às escolas as bases
filosóficas, conceituais, políticas e metodológicas para nortear a elaboração dos projetos
pedagógicos. Essa Lei propõe que os profissionais egressos, a partir das novas diretrizes,
possam vir a ser críticos, reflexivos, dinâmicos, ativos, diante das demandas do mercado de
trabalho, aptos a "aprender a aprender", a assumir os direitos de liberdade e cidadania,
compreendendo as tendências do mundo atual e as necessidades de desenvolvimento do
país.
Com a LDB, as instituições envolvidas com o ensino de enfermagem foram as
primeiras da área de saúde que se preocuparam em delinear as diretrizes gerais para a
educação em enfermagem no Brasil. Nesse contexto de construção das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) foram mobilizadas várias entidades nacionais envolvidas
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com o setor de ensino e de serviços, na busca de um perfil profissional com competências,
habilidades e conhecimentos para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) (ALMEIDA,
2003).
Nesse prisma, a Lei 9.131, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Enfermagem institui o perfil do profissional: I - Enfermeiro, com
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional qualificado para o
exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em
princípios éticos, sendo capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de
saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região
de atuação, identificando as dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Capacitado
a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como
promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001a).
De acordo com Peduzzi (1997) a formação por competências não se reduz a
execução de tarefas e atividades relacionadas ao trabalho na dimensão técnica-instrumental,
mas propõe a competência humana no cuidado, em sua dimensão ética, política, social e de
relações inter-pessoais.
Dessa forma, entendo então que o enfermeiro preconizado pela DCN não se limita a
um profissional crítico e reflexivo, dotado de habilidades técnicas, apto a atuar de acordo
com as necessidades e os condicionantes biopsicossociais presentes em uma determinada
região, mas também com um olhar direcionado para a responsabilidade social e
desenvolvimento da cidadania, com o objetivo de promover a integralidade da assistência
de enfermagem aos usuários dos serviços de saúde.
Verifica-se que o principal eixo da prática profissional do enfermeiro é a assistência
à saúde. No entanto, a administração por meio das funções administrativas, procura
organizar a assistência de enfermagem. A administração dos serviços de saúde, por sua vez,
sempre esteve ligada ao enfermeiro e ao longo da história, o gerenciamento dos Serviços de
Enfermagem foi incorporado à prática da Enfermagem, prevista legalmente de acordo com
Lei do Exercício Profissional-Lei nº 7498/86, como atribuição privativa do enfermeiro
(SANCHES; CHRISTOVAM; SILVINO, 2006).
Nesse sentido, o enfermeiro gerente deve mobilizar competências, pois este é o
responsável legal por coordenar, chefiar e supervisionar o serviço de Enfermagem, atuando
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nos processos decisórios da organização, com o intuito de garantir um cuidado
integralizado ao cliente.
No entanto, a literatura tem focalizado a competência gerencial à empresarial, ao
definir competência gerencial como “um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
que os gerentes desenvolvem para assegurar a competência gerencial” (BOOG, 2004, p.13).
Assim, as competências podem ser classificadas em organizacionais (aquelas relacionadas à
organização como um todo) e individuais (aquelas inerentes aos indivíduos).
De acordo com OSBI (2007, p. 23)
As competências organizacionais são caracterizadas por capacidades corporativas
que geram um valor distintivo e correspondente às suas características
estratégicas. Nesse sentido, podem ser percebidas como a institucionalização e
normatização das aprendizagens individuais, alinhadas ao negócio que permite
que a organização adquira valor diferencial em relação a suas concorrentes.

No que se refere às competências individuais, Green (1999, p.8) afirma que estas
representam “uma descrição escrita de hábitos de trabalho e habilidades pessoais utilizadas
para alcançar um objetivo de trabalho”. Carbone, Brandão, Leite et al (2005) corrobora
afirmando que as competências individuais são representadas por um conjunto sinérgico de
conhecimentos, habilidades e atitudes e que, traduzidas no desempenho profissional, dentro
de determinado contexto organizacional, agrega valor às pessoas e as organizações.
Éboli (2002) complementa as afirmações supracitadas afirmando que as
competências humanas precisam ser adquiridas e desenvolvidas no aspecto individual para
que os objetivos estratégicos da organização sejam bem sucedidos. Desse modo, observa-se
que a noção de competência humana agrega valor ao negócio, garantindo resultados
satisfatórios para a instituição, para o cliente e para a comunidade.
Com isso, as DCNs apontam para o exercício das seguintes competências e
habilidades gerais dos profissionais de saúde, sendo elas atenção à saúde, tomada de
decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente
(BRASIL, 2001a).
Dentre as seis competências apontadas acima, cinco podem ser caracterizadas como
competências gerenciais, já que a atenção à saúde não se constitui de forma direta como
objeto de trabalho desenvolvido pela gerência de enfermagem. Entretanto, esta competência
pode ser compreendida como finalidade indireta do trabalho gerencial, sendo assim a
atenção à saúde não pode ser descartada do foco deste trabalho.
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2.3 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE
2.3.1 Atenção à Saúde
Apesar desta competência não está envolvida diretamente com o trabalho
desenvolvido pela gerência de enfermagem, para que a atenção à saúde seja alcançada é
necessário que o enfermeiro gerente planeje, coordene e controle as ações de enfermagem,
além de realizar a capacitação de sua equipe para a prestação de uma assistência
qualificada, que vise cuidados condizentes com as necessidades de saúde.
Para isso, é de fundamental importância destacar que:
Os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito, 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 contínua com as demais instâncias do sistema de
saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade
e de procurar soluções para eles. Os profissionais devem realizar seus serviços
dentro dos mais altos padrões de qualidade e 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 (BRASIL, 2001a, p.1).

Acrescenta-se ainda nesta resolução que “a formação do Enfermeiro deve atender as
necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a
integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento” (BRASIL, 2001a, p.
3).
Dessa forma, percebe-se que a mudança do currículo de enfermagem que leva em
consideração a formação do enfermeiro por competências, acompanha as reformulações
dos modelos assistenciais de saúde ao longo do tempo, sendo intensamente enfatizado
atualmente a necessidade de profissionais generalistas, capazes de pensar e agir critica e
reflexivamente, que atue em conjunto com profissionais de outras áreas e que sejam
resolutivos em suas ações, preconizando não apenas a doença, mas o indivíduo como um
todo, conduzindo assim, a uma assistência integral à saúde.

2.3.2 Administração e Gerenciamento
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Para que o enfermeiro desenvolva essa competência gerencial torna-se necessário
que esteja apropriado de alguns conhecimentos tais como planejar, tomada de decisões,
liderança, relacionamento interpessoal facilitado com a equipe de enfermagem.
Para se administrar e gerenciar
Os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e
administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e
de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores,
gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde (BRASIL, 2001a, p. 2).

Desde o advento da enfermagem moderna pode ser visualizada a dimensão prática
do saber administrativo que resultou na divisão técnica do trabalho na enfermagem em que
as nurses, que possuíam um nível social inferior prestavam cuidado direto aos doentes,
enquanto as ladies–nurses com um nível social elevado, possuíam capacitação diferenciada
e realizavam tarefas de supervisão e ensino (GOMES; ANSELMI; ALMEIDA et al, 1997).
Assim, observa-se que o gerenciamento foi incorporado historicamente como
função do enfermeiro e tornou-se legalmente instituído cabendo a este profissional
privativamente a direção e chefia de serviço e de unidade bem como a organização e
direção de suas atividades técnicas e auxiliares (BRASIL, 2001b).
Assim sendo, nas instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas e
independentemente dos níveis de complexidade o enfermeiro assume a função de
supervisão e coordenação do pessoal de enfermagem, responsabilizando-se cotidianamente
pelo desenvolvimento das equipes, almejando de forma constante atingir a excelência da
qualidade da assistência de enfermagem prestada.

2.3.3 Tomada de decisões
O enfermeiro em sua prática cotidiana depara-se com várias situações que exigem
de si tomada de decisão de modo a estabelecer resolutividade de problemas e conflitos e
garantir os objetivos da organização e dos clientes. Assim, a tomada de decisões se
configura como uma das competências gerenciais atribuídas ao enfermeiro em seu
ambiente de trabalho.
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 competências e habilidades para avaliar,
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sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências
científicas (BRASIL, 2001a, p. 2).

Entretanto, verifica-se que o planejamento consiste na elaboração de estratégias e
ações que visam obter um objetivo definido. Este se constitui em um dos instrumentos
técnicos do trabalho gerencial, que fundamenta a tomada de decisão.
Foi utilizado por muito tempo como base para o processo de tomada de decisão o
modelo de planejamento normativo que fundamentava-se basicamente na racionalidade e
na eficiência. Com isso, o planejador partia de um diagnóstico situacional em que previa,
por meio de seu conhecimento técnico, como controlar todas as variáveis de um ambiente
estável, não levando em consideração a esfera política e social (CIAMPONE; MELLEIRO,
2005).
No entanto, nas últimas décadas com o surgimento do planejamento estratégico tem
se ampliado a perspectiva do saber técnico, além de ter sido incorporado dimensões
essenciais, como a dimensão política e a dimensão social. Nesse sentido, o gestor trabalha
em conjunto com os atores envolvidos na busca de estratégias que visem diminuir a
rejeição, a indiferença ou a oposição gerenciando os conflitos no sentido de obter maior
governabilidade no processo decisório (PERES; CIAMPONE, 2006).
Segundo Marx e Morita (2000), algumas etapas precisam ser cumpridas para se
alcançar a competência de tomada de decisão tais como: conhecer a instituição e sua
missão, avaliar as necessidades concretas dos usuários e realizar o trabalho pautado em um
planejamento que contemple o detalhamento de informações como as idéias e formas de
operacionalizá–las; recursos viáveis; definição dos envolvidos e dos passos a serem
seguidos; criação de cronogramas de trabalho e envolvimento dos diversos níveis
hierárquico.
Observa-se assim que o enfermeiro gerente, responsável pelo planejamento das
ações de enfermagem e pelo processo decisório precisa estar ciente de todas as dimensões
que abrangem os usuários, avaliando suas reais necessidades de saúde. Além disso, é
necessário que esse profissional conheça a instituição em que se encontra, planeje e elabore
ações segundo os recursos viáveis na organização e envolva os demais profissionais da área
da saúde na criação e no planejamento das ações (MARX; MORITA, 2000).
Para Marquis e Huston (1999), na assistência o processo de enfermagem é um
sistema que merece ser citado como efetivo para a tomada de decisão. Contudo este
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processo prevalece especialmente em ambiente hospitalar, com o raciocínio pautado no
planejamento normativo como base para os processos decisórios. Isto é, em geral
estabelece–se um único plano de ação, sem que se faça previsão dos cenários de
implementação. Dessa forma, o planejamento consiste em proposta idealista (PERES;
CIAMPONE, 2006).
Entretanto, sabe-se que apesar das dificuldades enfrentadas na implementação da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas diversas unidades assistenciais de
saúde este processo torna-se relevante no processo decisório, sendo então necessário definir
estratégias de modo a possibilitar a implementação e a manutenção da SAE de forma
efetiva nesses serviços.

2.3.4 Comunicação
A comunicação está relacionada ao ato de se comunicar, e o enfermeiro gerente
deve ser capaz de dialogar dentro e fora das instituições, com os usuários dos serviços e
também com os integrantes de sua equipe, de modo a favorecer a identificação e solução
dos problemas, estabelecer metas eficazes dentro da instituição, além tornar as relações
interpessoais mais significativas a partir de uma maior aceitação e envolvimento por parte
da equipe com os serviços da unidade.
Para Maximiano (2000), comunicar é transferir e receber informações, dados
organizados que permitem a análise das situações e a tomada de decisões. É através da
comunicação que as partes da organização articulam suas atividades para funcionar como
um conjunto, como um sistema integrado.
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 (BRASIL, 2001a, p.2).

Para Silva (1996, p. 23), “comunicar é o processo de transmitir e receber mensagens
por meio de signos, símbolos ou sinais [...] A comunicação é um ato criativo”.
Corroborando com a citação acima, esta autora afirma que a comunicação pode ser verbal
que se constitui por meio de palavras, não-verbal através de gestos, posturas, expressões
faciais e fisiológica por elementos como palidez, sudorese, rubor.
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Devido a complexidade no processo de comunicação, podem acontecer barreiras e
obstáculos que atrapalham a sua qualidade o que prejudica e interfere nas relações de
trabalho. Sendo assim, pode ocorrer perda de tempo e de ações quando não se tem uma
comunicação adequada, levando a falhas na obtenção dos objetivos estabelecidos, muitas
vezes não sendo alcançados pela organização. Com isso, os usuários sentem-se frustrados e
insatisfeitos e a imagem da organização fica comprometida.
Nesse sentido, é necessário que sejam desenvolvidos competências, novos
conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes a cada situação para que exista um menor
risco de comprometimento da comunicação entre a equipe de enfermagem para que não
venha repercutir em complicações na assistência ao cliente nas instituições de saúde.

2.3.5 Liderança
Verifica-se que o enfermeiro é fundamental na engrenagem de uma instituição de
saúde, seja no ambiente hospitalar ou na saúde pública, assumindo a difícil tarefa liderar
uma equipe de enfermagem, necessitando por isso de desenvolver habilidades que
favoreçam a condução equilibrada de um grupo formado por diferentes pessoas, com
diferentes personalidades, transmitindo segurança nos processos decisórios.
Segundo Rocha, Oliveira, Abdalla et al (2008), a liderança é um processo inerente à
coexistência em grupos que almejam determinados objetivos e se deixam influenciar por
alguém. Para Hersey e Blanchard (1986), essa competência pode ser exercida tanto com
foco em objetivos pessoais, grupais ou institucionais.
No entanto, líderes desenvolvem padrões comportamentais percebidos como estilos,
influenciados pela experiência, educação e treinamento. Nesse sentido, caracteriza-se como
estilo de liderança a forma como os líderes conseguem influenciar sua equipe a
desempenhar suas funções para atingir de um objetivo comum (RIBEIRO; SANTOS,
2006).
A liderança em enfermagem passou por diversas transformações. No modelo
Nightgaleano no século XIX, a liderança consistia no poder centralizador e controlador do
poder decisório, além da fiscalização das ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem.
Porém, observa-se na idade contemporânea um novo modelo de liderança, que é
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descentralizado, enfatiza as relações interpessoais, a comunicação, motivação e a
valorização do indivíduo (DIAS, 2003; SIMÕES; FAVERO, 2003).
Segundo Marquis e Huston (2003), existem três estilos de liderança, sendo elas: a
liderança autoritária, que mantêm forte controle e a tomada de decisões é feita por este
profissional não envolvendo outras pessoas. Dessa forma, observa-se que a comunicação
flui de cima para baixo, sendo a crítica passível de punição e a motivação é feita por
coerção.
A liderança democrática mantém menos controle com a tomada de decisões
realizada pelas pessoas envolvidas no serviço, fluindo a comunicação para cima e para
baixo, sendo a crítica recebida como construtiva e como motivação são usados prêmios
econômicos e sociais.
Por fim, têm-se um estilo de liderança conhecido como laissez-faire ou liderança
liberal, em que o líder é permissivo, mantendo pouco controle sobre os liderados e a
tomada de decisão é dispersa, fluindo a comunicação entre todos. Nesse estilo não existe
crítica com motivação de apoio quando o líder é solicitado pelo grupo.
Percebe-se que inexiste um melhor estilo de liderança, tendo em vista que cada um
deles pode abordar o grupo de acordo com a maturidade dos elementos aos quais se deseja
influenciar, da disponibilidade de tempo, da demanda de liderados e desempenho destes.
Portanto, a liderança eficaz requer o equilíbrio de quatro dimensões:
relacionamentos internos, visando a orientação, ao incentivo e a motivação;
relacionamentos externos, visando a influência em seu sucesso; capacidade de moldar e
influenciar todos os processos da instituição; e habilidade de previsão do futuro,
objetivando à avaliação e ao preparo para os acontecimentos (NANUS, 1989).

2.3.6 Educação Permanente
Percebe-se que o contexto do trabalho em enfermagem é rico por natureza e isso se
deve pelo fato de o enfermeiro trabalhar diretamente com o ser humano que é fonte de
criatividade, inovação e amor. Essas singularidades agregam infinitas possibilidades a
serem exploradas pelo enfermeiro, na sua atividade cotidiana, para acrescentar qualidade e
significância ao processo de trabalho de sua equipe. Isso ocorre através da educação diária
e contínua. (BOSSO; ANTONELLI; FARIA, 2008).
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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 sua educação e
o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando
condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e
internacionais (BRASIL, 2001a, p. 2).

Corroborando com a literatura supracitada, Feuerwerker (2001) afirma que a
educação permanente é compreendida como sendo um processo educativo contínuo, de
revitalização e superação pessoal e profissional, de modo individual e coletivo, com
objetivo de qualificação, reafirmação ou reformulação de valores, construindo relações
integradoras entre os sujeitos envolvidos para uma praxe crítica e criadora.
A proposta da educação permanente em saúde (EPS) foi lançada pela Organização
Pan-Americana da Saúde no início dos anos 80, com a finalidade de reconceituar e
reorientar os processos de capacitação de trabalhadores dos serviços de saúde. Essa
proposta toma como eixo da aprendizagem o trabalho executado no cotidiano dos serviços,
organizando-se como processo permanente, de natureza participativa e multiprofissional
(HADDAD; ROSCHKE; DAVINI, 1994).
Nessa perspectiva, nota-se que é de responsabilidade do enfermeiro a realização da
educação permanente entre a equipe de enfermagem, capacitando esses trabalhadores de
enfermagem de forma contínua, de maneira a qualificá-los para a realização de sua
atividades profissionais e de modo a conscientizá-los do seu papel frente a comunidade e
aos usuários do serviços de saúde.
A proposta da EPS, baseada na concepção pedagógica transformadora e
emancipatória de Paulo Freire, vem sendo construída fundamentada nas noções de
aprendizagem efetiva e de problematização difundidas por esse autor, sendo constituídos
então, em processos educativos que buscam promover mudanças nas práticas de educação e
saúde (FARIA, 2008; CECCIM, 2005a).
Baseada nessa compreensão percebe-se que as EPS reconhece o ambiente de
trabalho como um espaço educativo, de reflexão, de problematização, aprendizagem
significativa e interação dos profissionais o que possibilita processos de transformação na
assistência prestada aos usuários dos serviços de saúde, de modo que essas práticas de
saúde tornem-se mais integralizadas.
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O conceito de educação permanente muitas vezes se confunde com o de educação
continuada, que segundo Paschoal (2004) é entendida como toda ação desenvolvida após a
profissionalização com propósito de atualização de conhecimentos e aquisição de novas
informações e atividades de duração, definida por meio de metodologias formais.
Para Pedroso (2005), nos serviços de saúde a área de recursos humanos ainda é
essencialmente marcada pelos procedimentos de administração de pessoal e as respostas às
demandas de desenvolvimento são pontuais, centradas nas capacitações técnico-científicas,
desarticuladas e fragmentadas, freqüentemente desvinculadas das necessidades de saúde.
Contudo, o autor destaca que essas atividades de educação continuada (EC) são importantes
para a consolidação do SUS, visto que podem, em alguma medida, “aproximar o vácuo
existente entre a formação e a real necessidade do sistema de saúde” (PEDROSO, 2005,
p.92).
Dessa forma, observa-se que esses conceitos são diferentes, visto que a educação
permanente está pautada na concepção de educação como um fator de transformação e
aprendizagem efetiva, voltado para a valorização do trabalho como fonte de
conhecimentos,

na

concepção

de

integralidade,

na

multidisciplinalidade

e

na

interdisciplinaridade, com estratégias de ensino contextualizadas e participativas (BRASIL,
2004; FARIA, 2008; SAUPE; CUTOLO; SANDRI, 2008; VIANA et al., 2008; CECCIM,
2005a, 2005b, 2005c; CECCIM; FEUERWERKER, 2004; PAIM, 2002; HADDAD;
ROSCHKE; DAVINI, 1994).
Já a educação continuada é pontual, fundamentada em uma concepção de educação
como transmissão de conhecimento e pela valorização da ciência como fonte de
conhecimento. Esta é construída de forma não articulada com enfoque nas categorias
profissionais e no conhecimento técnico-científico de cada área, enfatizando a realização de
cursos e treinamentos a partir do diagnóstico de necessidades individuais (BRASIL, 2004;
FARIA, 2008; SAUPE; CUTOLO; SANDRI, 2008; VIANA et al., 2008; CECCIM, 2005a,
2005b, 2005c; CECCIM; FEUERWERKER, 2004; PAIM, 2002; HADDAD; ROSCHKE;
DAVINI, 1994).
Entendo, dessa forma, que é de grande relevância esse processo de capacitação e
atualização contínua aos profissionais de enfermagem, a fim de promover, além da
capacitação técnica específica dos sujeitos, a aquisição de novos conhecimentos, conceitos
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e atitudes. Isso se torna um fator de grande importância, já que o trabalho de enfermagem é
compreendido como primordial para a melhoria da performance e da atenção prestada pelos
serviços de saúde.
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“Gato, você poderia me dizer, por favor,
qual o caminho que devo tomar para sair daqui?
- Hum... Depende de onde você quer ir. - disse o gato.
- Não me importa exatamente para onde. - disse Alice.
Então, tanto faz o caminho a tomar - respondeu o gato”.
(Alice no país das maravilhas)

CAPÍTULO III:
- O CAMINHO METODOLÓGICO

Trata-se de um estudo de cunho descritivo/exploratório, com abordagem qualitativa.
Segundo Leopardi (2001), o estudo qualitativo almeja entender o fenômeno que se
manifesta subjetivamente, influenciado pelo contexto social, não podendo ser reduzido
simplesmente a variáveis estatísticas. Para a autora, essa abordagem metodológica tem
como intuito compreender um problema sob o ponto de vista dos sujeitos que o vivenciam.
De acordo com Richardson (1999, p.81)
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais,
contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior
nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento
dos indivíduos.

Nesse sentido, penso que a pesquisa de natureza qualitativa permite a descrição dos
fatos ocorridos no dia-a-dia dos sujeitos envolvidos no estudo, pois para Ludke e André
(2007, p.11): “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumento, além de supor o contato direto e prolongado
do mesmo com o ambiente e a situação que está sendo investigada”.
Corroborando com estes autores, Bogdan e Biklen (2002, p.4) afirmam que “o
estudo qualitativo se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, é
aberto e flexível, além de focalizar a realidade de forma completa e contextualizada”.
Sendo assim, verifica-se que este tipo de abordagem é adequado para a realização do
presente estudo.
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Com relação à pesquisa descritiva Gil (2008) afirma que essa pesquisa busca
descrever as características de uma determinada população e estabelecer possíveis relações
entre as variáveis, incluindo-se também nesse grupo os indivíduos que tem como objetivo
levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população a respeito de uma dada população.
Já o estudo exploratório tem como objetivo somente realizar um levantamento sobre
as informações de um dado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, traçando as
situações em que esse objeto se manifesta (SEVERINO, 2007, p.123).
O cenário escolhido para a realização do estudo foi a Policlínica Carlos Antônio da
Silva localizada no município de Niterói no Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que o
motivo determinante pela escolha deste cenário se deve algumas percepções e inquietações
desenvolvidas durante a vivência no ensino teórico prático da disciplina de Enfermagem no
Gerenciamento da Assistência em Saúde I.
Os sujeitos do estudo foram seis enfermeiros, de ambos os sexos, atuantes neste
campo, que estavam interessados em participar da pesquisa e aceitaram assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1). Os sujeitos excluídos do
estudo foram enfermeiros que se encontravam de licença e/ou afastados de suas atividades,
durante a coleta de dados, aqueles que não aceitaram participar da pesquisa e que não
assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Considero relevante
mencionar que dentre os sete sujeitos que apresentavam o perfil pretendido, apenas um se
negou a participar da pesquisa.
A escolha por esses profissionais se deu, devido ao fato de pretendermos identificar
as competências gerenciais do enfermeiro que atua na atenção básica de saúde, descrever e
discutir as ações gerenciais desses indivíduos na atenção básica de saúde com base em suas
competências adquiridas e desenvolvidas.
Os sujeitos da pesquisa foram distribuídos de acordo com as características pessoais
e profissionais, estando disposto a seguir, na tabela I:

Tabela I: Distribuição dos sujeitos com base nas características pessoais e profissionais.
Policlínica Carlos Antônio da Silva. Janeiro- Abril 2012.
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CARACTERÍSTICAS
SEXO (n= 6)
MULHERES
HOMENS
DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA (n= 6)
24 ˫ 30 ANOS
31 ˫ 50 ANOS
51 ˫ 60 ANOS
ESTADO CIVIL (n= 6)
CASADO
SOLTEIRO
DIVORCIADO
ESCOLARIDADE (n= 6)
GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
TEMPO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (n= 6)
1 ˫ 15 ANOS
16 ˫ 30 ANOS
TEMPO ATUAÇÃO NO CENÁRIO DE ESTUDO (n= 6)
1 MÊS ˫ 5 ANOS
6 ˫ 10 ANOS
> 10 ANOS

n
05
01
02
01
03
03
02
01
06
03
02
04
03
01
02

Fonte: Pesquisa direta: Santos, T.D. Coleta de dados através de entrevista semi-estruturada. Policlínica Carlos Antônio da Silva. Niterói,
jan-abr, 2012

Pode-se perceber através dessa tabela que em relação à caracterização dos sujeitos,
dos 6 (seis) enfermeiros entrevistados, 5 (cinco) eram do sexo feminino e 1 (um) do sexo
masculino. Quanto à média de idade que prevaleceu foi de 24 a 54 anos. Com relação ao
estado civil a maioria era casada. Além disso, verificou-se que todos os profissionais
atuantes na unidade estudada apresentam alguma formação após a graduação, sendo 3 (três)
dos sujeitos entrevistados com especialização concluída.

Com relação ao tempo de

formação profissional observou-se que 4 (quatro) dos sujeitos apresentaram entre 16 e 30
anos de formação profissional, enquanto que 2 (dois) apresentavam menos de dois anos de
formação. Avaliando o tempo de atuação no cenário de pesquisa, pode-se notar que 2 (dois)
indivíduos apresentavam entre 18 e 25 anos de atuação nesta unidade, enquanto 3 (três)
tinham entre um mês e cinco anos trabalhando neste cenário.
Com relação aos aspectos éticos da pesquisa cabe ressaltar que o projeto foi
encaminhado ao Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense, como estipulado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) que autoriza a realização de estudos com seres humanos. A pesquisa foi aprovada
por este órgão sob o número de protocolo CAAE 0278.0.258.000-11 (ANEXO 1).
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Enfatiza-se que os sujeitos foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo e,
posteriormente, foram orientados a cerca da assinatura do Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (TCLE), informando-os sobre a participação voluntária, a retirada a qualquer
momento do andamento do estudo deste termo.
Respeitando a ética na pesquisa, como forma de preservar a identidade dos
enfermeiros participantes estes foram identificados com nomes de pedras preciosas, sendo
elas: Quartzo Azul, Rubi, Jade, Safira, Esmeralda e Larimar. A escolha por esses
pseudônimos se deve ao fato de o enfermeiro que adquire e desenvolve suas competências
gerenciais torna-se uma preciosidade tanto para o seu local de trabalho, sua comunidade
como também contribui para a valorização de sua profissão.
O profissional que aceitou participar deste estudo preencheu um formulário de
identificação com o intuito de traçar um perfil de cada participante envolvido na pesquisa.
Neste formulário contém os dados de identificação além dos dados relacionados à formação
profissional (APÊNDICE 2).
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas
estruturadas ou semi-abertas como maneira de obter os dados para análise, através das
impressões individuais sobre os aspectos relacionados ao objeto e objetivos do estudo
(APÊNDICE 3). Segundo Bogdan e Biklen (2010) a entrevista é utilizada para coletar
informações descritivas na linguagem do próprio sujeito, possibilitando assim que
pesquisador através de sua intuição desenvolva uma idéia sobre o modo como os indivíduos
interpretam aspectos inerentes ao mundo.
Dessa forma, é a partir da entrevista que o pesquisador busca através da interação
entre pesquisador e sujeito pesquisado e por meio das falas desses sujeitos sociais,
compreender o que esses indivíduos pensam, sabem, realizam, favorecendo assim a
obtenção de informações imprescindíveis para a realização do estudo.
Assim, de acordo com Manzini (2004), no caso da entrevista semi-estruturada esta
focaliza-se em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas
principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à
entrevista. Para este mesmo autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações
de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de
alternativas.
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Triviños (2008, p. 146) acrescenta que a entrevista semi-estruturada tem como
característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se
relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses
surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo
investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua
explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e
atuante do pesquisador no processo de coleta de informações.
As entrevistas foram agendadas de acordo com a disponibilidade dos participantes,
sendo as mesmas gravadas em gravador de voz após a permissão dos mesmos. Após as
gravações, as entrevistas foram transcritas, digitadas e as identidades dos participantes
preservadas por meio de nomes fictícios.
Outro importante método que será usado é a observação que segundo Gil (1994,
p.104) “nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos
necessários para o cotidiano”. Minayo (1993) acrescenta afirmando que a observação tratase de uma técnica de coleta de dados relevante devido à possibilidade de captar uma
variedade de situações ou fenômenos que não são conseguidos a partir da entrevista, já que
são observados diretamente na própria realidade, e transmitem o que há de mais
imponderável e evasivo na vida real.
Para obtermos dados mais precisos não fugindo do contexto, elaboramos um
formulário de observação contendo informações de acordo com as competências gerenciais
identificadas pelas DCN. Esse roteiro de observação não participante foi adaptado de
Valente (2005) com base em Perrenoud (2000) e encontra-se no quadro II (APÊNDICE 4).
Segundo Minayo (1995), a observação do tipo não participante deixa transparecer
para o observador e para o grupo/sujeitos da pesquisa que a relação é meramente de campo.
A participação tende a ser mais profunda devido a uma observação informal, da vivência
dos fatos mais relevantes e no acompanhamento das práticas cotidianas. Nesse sentido,
percebe-se que nesse tipo de observação o pesquisador não está diretamente envolvido na
situação observada, não interagindo e nem interferindo no objeto observado.
Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados nos meses de Janeiro a Abril de
2012. Um aspecto limitante da pesquisa foi a não aceitação inicialmente por parte da

39

maioria dos sujeitos em relação à participação na pesquisa, o que atrasou um pouco o início
da coleta de dados.
Uma outra limitação para a realização da coleta de dados foi a não aceitação por
parte de duas participantes da gravação das entrevistas. Relataram que não teriam tempo
disponível para a gravação devido a grande demanda da unidade. Então, disponibilizaram
um dia para que eu fosse unidade e realizasse a entrevista sem a gravação da mesma.
Porém, como estratégia para controlar esses fatores limitantes, procurei conversar e
interagir de imediato com alguns enfermeiros que haviam se recusado e com os que haviam
aceitado participar do estudo,

explicando de maneira detalhada os objetivos, as

contribuições deste estudo para a unidade, para o crescimento da profissão e deles também
como líderes de equipe. Dessa forma, estes resolveram participar do estudo entendendo ser
importante para a melhoria do gerenciamento e da qualidade da assistência de enfermagem.
Com os depoimentos dos enfermeiros busquei compreender a trajetória de formação
profissional, o conhecimento deles em relação às competências gerenciais e a sua atuação
na atenção básica de saúde. As entrevistas gravadas duraram em média 30 minutos.
Durante as seis observações, sendo uma observação para cada participante, procurei
identificar através das competências gerenciais pontuadas de acordo com as DCN as ações
gerenciais desses enfermeiros, realizando as anotações principais em espaço próprio no
formulário de observação. As observações duraram em média duas horas, totalizando
aproximadamente 12 horas de observação.
A análise dos dados foi realizada a partir de categorias temáticas resultantes da
entrevista com os sujeitos, seguida da análise de conteúdo de Bardin (2004, p.37)
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas
mensagens.

Assim, optou-se por este tipo de análise, pois a partir desta poderemos avaliar não
só a comunicação verbal da população estudada, mas também a comunicação não verbal
que abrange todos os gestos, posturas, comportamentos e outras expressões culturais.
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Neste sentido, Bardin (2004, p. 28) afirma que “qualquer comunicação, isto é,
qualquer transporte de significações de um emissor para um receptor controlado ou não por
este deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo”.
Portanto, a opção por esse tipo de técnica de análise de dados torna-se oportuna
neste estudo, por “entender que o discurso pode não ser necessariamente compatível com as
atitudes do indivíduo e, as mensagens obtidas através da comunicação são carreadas de
significados individuais”. (COSTA, 2009).
Como estratégia de análise, busquei inicialmente selecionar as categorias, a partir
dos objetivos previamente estabelecidos, e como unidade de registro escolhi os parágrafos e
frases o que facilitou a obtenção de um direcionamento das idéias e uma visão mais
abrangente das informações analisadas.
Nesta etapa procurei organizar todo o material coletado, dispondo os depoimentos e
as observações de cada participante em separado, procurando realizar a análise a partir da
elaboração de categorias descritivas, de modo a não perder a correlação dos mesmos.
Segundo Moraes (1999), a descrição é, sem dúvida, essencial na análise de
conteúdo. Refere-se ao momento de expressão dos significados captados e compreendidos
nas mensagens analisadas. De um modo geral, a organização desta descrição será
determinada pelas categorias construídas ao longo da análise. Esse mesmo autor acrescenta
afirmando que para cada uma dessas categorias estabelecidas será realizado um texto
síntese em que se expresse o conjunto de significados presentes nas diversas unidades de
análise incluídas em cada uma delas. Comumente é recomendável que se faça uso intensivo
de “citações diretas” dos dados originais.
Nessa perspectiva, tornou-se relevante na análise dos dados salientar os pontos
essenciais da pesquisa, procurando constantemente observar e compreender os
depoimentos, a postura, os gestos dos participantes de modo a realizar a categorização, a
descrição e a interpretação dos dados de maneira mais coerente possível.
Dessa maneira, com o intuito de identificar as competências gerenciais do
enfermeiro e associar as ações de gerenciamento dos serviços de saúde baseados na gestão
por competências, resultou em duas categorias: 1) Competências gerenciais: limitações e
possibilidades; 2) Ações gerenciais com base nas competências, para responder aos
objetivos preestabelecidos no estudo.
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“O sucesso do sistema exige que a enfermagem desenvolva e mantenha certas
competências, que associam conhecimentos, habilidades e atitudes muito mais
complexos que aqueles em que o foco restringia-se apenas à tarefa. Isso resulta
em profundas na estrutura do serviço de enfermagem, principalmente na
mentalidade, valores e cultura dos gestores destes serviços”.
(Kátia Regina dos Santos Mello et al, 2008).

CAPÍTULO IV:
- ANÁLISE E DISCUSSÃO
Nesse capítulo, são apresentados, analisados e discutidos os dados encontrados
durante a realização do estudo, buscando responder às questões que o orientam. Realizo
discussão sobre os levantamentos obtidos na entrevista com os enfermeiros, relacionando
esses dados com a observação, de maneira a priorizar as competências gerenciais
desenvolvidas e adquiridas pelo enfermeiro para atuar na Atenção Básica de Saúde. Nessa
perspectiva, construímos duas categorias de modo atender os objetivos do estudo, sendo
assim distribuídas:
4.1-COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO: Conhecimentos, limites e
possibilidades.
(INSERI CONHECIMENTOS COMO SUGESTÃO DA PROFESSORA ELAINE)
Nessa categoria mostramos o conhecimento dos enfermeiros sobre competências
gerenciais, os elementos facilitadores e dificultadores encontrados no gerenciamento de
enfermagem, associando às estratégias que estes profissionais utilizam para desenvolver
competências, com o intuito de responder ao primeiro objetivo do estudo.
Assim quando solicitado a falar sobre o seu entendimento em relação a
competências gerenciais, obtive as seguintes respostas dos enfermeiros:
RUBI- [...] Acho que são competências que cabem a um profissional, cada um deve
desenvolver e adquirir suas competências. É o que compete ao enfermeiro para poder
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gerenciar alguma coisa, ele tem que ter algumas qualidades, alguns predicados.
Competências gerenciais são as competências administrativas, de gerência mesmo. Além
disso, deve ter junto a essas competências administrativas, as competências de liderança,
de estudo né, quer dizer de educação permanente, de comunicação, dentre outras. São
várias as competências não somente gerenciais, mas gerais também que o enfermeiro
precisa desenvolver para atuar né.
LARIMAR - Pra mim, teoricamente é o somatório da administração, da assistência, da
educação continuada, de fazer com que o profissional tenha motivação.
QUARTZO AZUL - Não sei muito conceituar competências gerenciais, mas sei que está
relacionado com conhecimento, liderança, capacidade de relacionar com as pessoas. Bem
acho que está voltado para algo parecido com esses fatores. E acredito que o
desenvolvimento destas competências vão estar auxiliando na resolução dos problemas
que aparecem na unidade.
ESMERALDA - Na minha opinião é o conjunto de conhecimentos e habilidades que
permitem o enfermeiro exercer seu papel de gerente\ líder num ambiente de trabalho.
JADE - Pois é. Imagino que sejam competências que o gerente precisa ter para gerenciar
de uma forma mais subjetiva, buscando resultados e soluções para as necessidades do
setor.

Foi possível notar com essas respostas que os enfermeiros pesquisados apresentam
conhecimentos sobre competências gerenciais, sabendo identificá-las e reconhecem a
importância de adquirir e desenvolver essas competências para atuar de maneira mais
qualificada na assistência e gerência de enfermagem.
Nesse sentido, para embasar as respostas acima busquei Cunha e Ximenes Neto
(2006) que afirmam que as competências gerenciais para a prática da gerência da
assistência estão como conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam que o
enfermeiro e a equipe liderada por ele exerçam seu trabalho na busca de resultados
eficientes. Relaciona-se com o acervo de recursos que o sujeito disponibiliza para resolver e
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prevenir problemas, buscando sempre formas de inovação em sua atuação (FLEURY,
2002).
Percebi nos depoimentos, uma percepção clara dos indivíduos sobre a importância
de gerir com base nas competências. Sendo assim, para eles o desenvolvimento de
competências gerenciais não estão ligadas apenas as funções administrativas, mas ao
conjunto de habilidades gerenciais, de comunicação, de liderança, educação permanente,
motivação, tomada de decisão, conhecimento, resultando em resolubilidade dos problemas
que aparecem na unidade e maior garantia de prestação de assistência ao cliente de maneira
mais qualificada.
No entanto, apesar dos enfermeiros compreenderem o conceito de competências
gerenciais e a importância do desenvolvimento destas na sua atuação, encontrei na fala dos
entrevistados a existência de algumas dificuldades para atuar no gerenciamento de
enfermagem, sendo elas:

ESMERALDA- [...] Apesar de entender esse conceito e saber que o enfermeiro precisa
estar desenvolvendo essas habilidades, para mim ainda é um pouco difícil, não consigo às
vezes colocar isso na prática entende, não sei se pelo pouco tempo de formada, ou pela
grande demanda dos serviços da Policlínica ou ainda pelas mudanças rápidas que
acontecem dentro da unidade, mas assim procuro estar sempre estudando, mas não sei.
Tenho muitas dificuldades no planejamento e na organização do serviço. Ah, Espero que
com o tempo eu consiga adquirir essas competências por que eu sei que elas vão me ajudar
a atuar na enfermagem com mais qualidade.

QUARTZO AZUL - Acredito que seja a falta de estrutura oferecida pela unidade, pois
como todo serviço público falta muita coisa o que atrapalha o bom andamento do serviço.

SAFIRA - Como dificuldades posso destacar a organização dos serviços e a grande
demanda de serviços na Policlínica.
RUBI- [...] As dificuldades são os conhecimentos mais modernos, que a gente termina um
pouco esquecendo. Essa capacidade de liderar também pra mim é complicado, porque eu
não gosto de mandar em ninguém. Eu acho que as pessoas têm que saber suas obrigações

44

e cumpri-las. Eu gosto até de lembrar – oh, fulano tem uma coisa que você precisa fazer –
mas não gosto de mandar. Mas eu também entendo que liderar não é só ordenar, mas
também é saber pedir, agradar o outro para que o serviço aconteça. Mas assim tenho
dificuldade de liderar sim. Prefiro que cada saiba das suas obrigações sem ter que ficar
mandando em ninguém. Para mim liderar é um desafio.
JADE - Olha nós estamos passando uma fase difícil, dificuldade de material, dificuldades
burocráticas que às vezes impedem a gente de melhorar. [...] Bastante dificuldade de
planejamento. Acredito que a gente não consiga planejar o serviço de forma mais concreta
devido a grande demanda de serviço, talvez. Então, eu atuo mais em cima das dificuldades
que aparecem e apresentando solução. É mais isso. Eu soluciono os problemas que
aparecem. Eu fico mais apagando incêndio. Sei que eu precisava melhorar, mas... é assim
que tem se dado.
Foram citadas nos depoimentos acima algumas dificuldades enfrentadas pelos
sujeitos no gerenciamento de enfermagem, dentre eles problemas no planejamento e na
organização do serviço, a falta de estrutura oferecida pela unidade, dificuldades na
liderança e a necessidade de conhecimentos mais atualizados para atender melhor as
demandas oferecidas pela unidade.
A dificuldade de planejar e organizar o serviço de saúde foi bastante relatada como
deficiências dos entrevistados no processo de gerenciamento de enfermagem e esses fatores
complicadores foram associados a grande demanda de serviço e as diversas transformações
que acontecem no processo de trabalho em um curto período de tempo. No entanto,
Marquis e Huston (2010, p. 161) afirmam que planejamento “é essencialmente importante e
antecede todas as demais funções administrativas”. Para estes autores, o não planejamento
ou o planejamento inadequado acarreta em fracasso do processo administrativo, não sendo
alcançados os objetivos e, consequentemente, não atendidos as necessidades da organização
de saúde.
Os autores supracitados afirmam ainda que o planejamento deve ser interativo ou
pró-ativo e deliberativo, levando em consideração o passado, o presente e o futuro de sua
organização, mais do que apenas reagir a ele. Além disso, devido às intensas mudanças que
ocorrem nos ambientes organizacionais e que muitas vezes dificultam um planejamento
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adequado, deve-se ter capacidade de adaptação de modo atuar de forma direta nas
necessidades da organização.
Outra competência gerencial citada como uma dificuldade e desafio é a Liderança.
O líder na visão do entrevistado não se restringe apenas em impor sua autoridade e
persuadir o liderado, mas também motivar e agradar ao outro de modo a favorecer a
realização do serviço de saúde. Essa idéia de liderança corrobora com Pinchot (2003), que
afirma que o Líder é capaz de influenciar grupos a deixar seus objetivos em benefício do
bem comum: As estratégias de liderança mais diretas envolvem comando, decisões sobre
recursos e motivação da equipe por meio de promoções e orientação pessoal de membros
de equipe. Já a liderança indireta dar-se-á por meio da visão estratégica visando o futuro e
da disseminação e compartilhamento dos valores, que pode ocorrer de maneira invisível,
com liberdade.
Destaca-se ainda nas falas acima a questão da dificuldade de aquisição de
conhecimentos e saberes mais atualizados. Isto se deve principalmente as fortes mudanças
tecnológicas e sociais ocorridas nas últimas décadas, que tem levado ao enfermeiro a
necessidade de aprendizado e desenvolvimento de novos conhecimentos em prol da melhor
organização dos serviços. Perrenoud (2000, p.128) acrescenta que: “não pode ignorar o que
se passa no mundo” e as tecnologias de informação e de comunicação nos impuseram
novas formas de nos relacionarmos com os outros e de pensar nosso dia-a-dia.
Ainda quando perguntado em relação às dificuldades encontradas no gerenciamento,
encontrei duas falas com idéias bastante opostas em relação a essa temática:
LARIMAR - Ah, não existem facilidades na gerência de enfermagem. Só dificuldades.
Trabalhamos dentro de um sistema falido e doente: a saúde. Então isso dificulta totalmente
nosso trabalho. A gente acaba às vezes desanimando. Não consigo enxergar facilidades.
Eu faço aquilo que eu vejo que dá pra fazer apenas.

JADE- [...] e às vezes a gente esbarra com pouca vontade de mudanças. As pessoas estão
muito acomodadas, fazem apenas o que dá. Assim, se conformam mesmo com as
dificuldades do sistema de saúde e não se esforçam para tentar melhorar, entende. Isso é
uma grande dificuldade. Eu fico sendo vista como a sonhadora, a fora da realidade... mas
não tem problema eu sou assim, já estou me aposentando assim. Eu prefiro sonhar, prefiro
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acreditar na utopia. Então, eu acredito que a gente ainda consiga fazer coisas bacanas
dentro do serviço público.
Observa-se nessas duas falas que ambas concordam com a existência de
dificuldades impostas pela organização do sistema de saúde, que vai gerar
consequentemente, problemas no gerenciamento de enfermagem dentro das instituições de
saúde. Em contrapartida, nota-se que ocorre divergência de opiniões relativas à
possibilidade de mudanças no gerenciamento quando o enfermeiro está disposto e se
esforça para buscar a melhoria do serviço prestado.
Assim, percebi com esses dois depoimentos que apesar dos fatores complicadores
existirem esses não podem se tornar um impedimento para realização do melhor que o
indivíduo pode fazer dentro do seu processo de trabalho, de maneira a buscar soluções que
se adequem e sejam satisfatórios para os problemas dos serviços de saúde.
Fisher (2002, p. 154) refere que “nenhuma mudança se efetiva se as pessoas não se
engajam no processo [...], necessariamente multidimensional”. Essas mudanças
organizacionais envolvem transformações essenciais nos valores e comportamento humano
e nos padrões de trabalho. Demonstra-se que o sucesso da mudança depende do
gerenciamento de pessoas, envolvendo a motivação e renovação cultural da organização
(HERZOG, 1991).
Nesse sentido, mudanças ocorrem por meio de quebra de paradigmas que pressupõe
vencer a inércia para a aceitação novos padrões de trabalho na organização, que são
divididos em três grupos: organizacionais, estruturais e contextuais.
Para tanto, é necessário que o enfermeiro saia de sua zona de conforto e busque
adquirir e desenvolver competências, de maneira, a saber, lidar com os problemas e as
dificuldades encontradas no cotidiano de trabalho em enfermagem transformando nem que
seja minimamente a realidade de saúde em que estamos inseridos.
Além de perguntar sobre as dificuldades encontradas no gerenciamento na Atenção
Básica de Saúde, procurei saber também as facilidades que envolvem o gerenciamento de
enfermagem nesse cenário e obtive os seguintes depoimentos:
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QUARTZO AZUL - Acredito que o que facilita o meu trabalho são as relações
interpessoais, consigo me relacionar muito bem com as pessoas (colegas e outros
profissionais).

SAFIRA - Para o gerenciamento acontecer é preciso abordar diversos pontos. Como
facilidades destaco uma boa comunicação entre os profissionais, o trabalho em equipe e a
boa vontade e interesses dos profissionais no trabalho.

ESMERALDA - Na Unidade Básica de Saúde a facilidade está na comunicação e o bom
trabalho em equipe.

RUBI- [...] No gerenciamento as facilidades para mim é manter uma boa comunicação
interpessoal. Eu gosto das pessoas, eu gosto de todo mundo. Eu sou assim, se eu conhecer
uma pessoa dificilmente eu não vou gostar dela. Se ela tem um lado que muita gente não
gosta, eu esqueço aquele lado, não falo mais sobre aquilo e só falo sobre coisa boa. [...]
Então eu acho que essa comunicação interpessoal me ajuda bastante nesse gerenciamento
aí dessa forma.

JADE - Facilidade é que eu tenho uma boa comunicação com todos, desde a direção até o
técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza. Então eu tenho muita facilidade nisso né,
nessa parte de bons relacionamentos. Facilidade porque eu tenho liberdade para atuar,
uma certa autonomia né, que a nossa enfermagem é uma eterna busca pela autonomia né,
a gente está sempre se esbarrando nessa dificuldade. Porém, eu acho que essa facilidade
mesmo de comunicação, de interagir bem entre as esferas, me dou bem com os médicos,
nutrição, serviço social, com a enfermagem, com os técnicos. Isso ajuda.

Foi destacada por todos os depoentes a comunicação interpessoal satisfatória como
competência que facilita o gerenciamento de enfermagem. A aquisição e o
desenvolvimento dessa competência auxilia no exercício da liderança pelo enfermeiro,
visto que para influenciar, persuadir e educar sua equipe é necessário que este tenha uma
capacidade de comunicação eficaz.
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Para Hesselbein, Goldsmith e Beckhard (1996), a liderança eficaz utilizará a
comunicação para questionar e obter feedback, sugerir, escutar e ouvir os interesses de seus
liderados. Acrescenta-se que a comunicação eficaz tende a estimular a satisfação e o
desempenho do profissional no trabalho, já que este consegue compreender melhor suas
tarefas entendendo que a realização satisfatória de suas atividades auxiliará no alcance das
metas e objetivo da organização. Dessa forma, os profissionais envolvidos muitas vezes
sacrificam alguns privilégios adquiridos por entender que isto é necessário para o sucesso
da organização.
Enfatiza-se a importância da comunicação no gerenciar em enfermagem, visto que
esta é essencial em todas as funções gerenciais e administrativas de enfermagem sendo
elemento principal na relação com os clientes, com profissionais de outras áreas, com os
membros de sua equipe e com os demais enfermeiros que atuam no gerenciamento em
enfermagem.
Marquis e Huston (2010, p. 461) destacam que como a “prática de enfermagem
tende a ser voltada ao grupo, a comunicação interpessoal entre os membros do grupo é
necessária para a continuidade e a produtividade”. Sendo assim, essa competência gerencial
é fundamental para o sucesso do enfermeiro-líder e da administração.
Outros elementos relevantes preconizadas por alguns dos enfermeiros entrevistados
que também facilitam o gerir em enfermagem foram o trabalho em equipe e a autonomia
para realização do trabalho em enfermagem.
Para Fracolli e Maeda (2000), o trabalho em equipe é justificado por aproveitar os
conhecimentos, competências e habilidades trazidos por cada pessoa ao local de trabalho.
No entanto, para o trabalho em equipe ocorrer de forma sistemática, é necessário que haja
um investimento do trabalho nos processos de criação e inovação, armazenamento,
compartilhamento e distribuição de conhecimento, a partir do desenvolvimento do capital
humano, estrutural e relacional. Desenvolver o capital humano não restringe apenas em
obter um acréscimo na formação, mas desenvolver as competências individuais, por meio
da mudança de atitude das pessoas, orientadas não apenas para o cumprimento de objetivos
previamente estabelecidos, mas igualmente com uma crescente autonomia, condições
indispensáveis para o desenvolvimento de atos criativos. O desenvolvendo do capital
estrutural pressupõe a concepção de estruturas que estimulem a aprendizagem interna ao
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nível de todos os trabalhadores da atenção básica e o desenvolvimento do capital relacional
implica desenvolver troca de informação e conhecimento com o exterior (SANTOS, 2004).
Outra habilidade gerencial citada como importante e facilitador para o
gerenciamento é a autonomia no processo de trabalho. A autonomia cria oportunidades para
que os gestores locais implementem decisões de acordo com suas próprias preferências que,
muitas vezes, não são necessariamente condizentes com os interesses da população
(ARRETHE, 2003).
Nessa perspectiva, foi possível notar que os profissionais entrevistados apresentam
habilidades de trabalhar em equipe e autonomia para atuar no serviço de enfermagem. Isso
é importante para a criação de um ambiente reflexivo e criativo, em que os profissionais
podem atuar com mais liberdade nas suas escolhas e interagirem de maneira mais eficaz,
buscando soluções mais concretas para os problemas organizacionais.
No entanto, para criação de ambiente criativo e reflexivo é necessário que não só os
enfermeiros tenham conhecimentos para atuar no serviço de saúde, mas que toda a equipe
de enfermagem desenvolva habilidades e saberes para lidar com os usuários e atuar
juntamente com o enfermeiro no planejamento das ações de enfermagem, para que estas
atendam verdadeiramente as necessidades da organização.
Nessa perspectiva de análise, quando solicitado a falar sobre a utilização de
estratégias educativas com a equipe obtive as seguintes respostas:

SAFIRA- Sim. Acredito que o fato de a equipe se comunicar bastante em relação aos
casos que acontecem na unidade, acaba por facilitar bastante as estratégias educativas. É
realizado na unidade educação continuada dos profissionais, mas acontece muito pouco,
mas é. Geralmente não organizado pela unidade em si, mas por alguns projetos que são
realizados aqui.

ESMERALDA- [...] Como estou há pouco tempo aqui não sei se os enfermeiros já
realizaram educação continuada com os técnicos. Mas como estratégia de educação com a
equipe que eu já tenha visto e feito é o repasse de informações novas sim. Tudo que chega
de novo para cada setor, o setor em si fica ciente sim. Mas com a equipe toda não, nunca
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fiz, nem nunca vi. Para mim, essas novas informações que chegam até aos funcionários
não deixa de ser uma estratégia de aprendizado.

QUARTZO AZUL - Sim. É feito da seguinte forma: quando a gente recebe algumas
informações sobre determinado programa a gente faz o repasse dessas informações para a
equipe e faz a discussão da prática apenas. Com relação a equipe a única coisa que a
gente faz mesmo é repassar as informações novas de maneira individual, assim para o
pessoal que trabalha em cada setor mesmo. Por exemplo, a gente recebe informações
novas do Ministério da Saúde em relação a vacinação, aí a gente vai lá e fala com os
técnicos que trabalham na vacinação, entendeu. Assim, bem ou mal você não deixa de
estar educando né.

De acordo com esses depoentes, são realizadas estratégias de educação com a
equipe na unidade à medida que são repassadas aos enfermeiros novas informações sobre
os programas que são atendidos pela unidade ou algum outro aspecto relativo ao trabalho
que seja importante está discutindo com a equipe. Entretanto, foi ressaltado nos
depoimentos que geralmente essas estratégias educativas são feitos somente com aqueles
profissionais que trabalham naquele determinado programa em que se teve alguma
modificação, não sendo esses conhecimentos repassados a todos da equipe.
Gadotti (1992) enfatiza que a educação é uma forma de humanização do ser humano
que conduz ao conhecimento da realidade na qual está inserida e fornece subsídios para a
construção da consciência critica e reflexiva. Sendo assim, o treinamento e a educação da
equipe de enfermagem, justifica-se pela capacitação técnica específica, da aquisição e
desenvolvimento de novos conceitos, atitudes e da visão crítica dos problemas
contemporâneos, responsabilidades sociais e cooperação dentro e fora do ambiente de
trabalho (CASTILHO, 2000)
Nesse prisma, nota-se que a educação dos profissionais de enfermagem precisa estar
centrada não apenas nos conhecimentos técnicos-instrumentais, mas também é preciso que
esses se conscientizem de suas responsabilidades éticas e sociais ajustando ás suas
atividades e seu aprendizado ao contexto no qual está inserido.
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Ainda nesta mesma análise temática, percebi que dois entrevistados discordam dos
depoentes citados acima com relação a existência de estratégias de educação junto a equipe.
A cerca disso, tem-se as seguintes percepções:

JADE - Não existem estratégias de educação aqui. Com a equipe o que eu consigo, o que
eu faço é mais individualmente. Estou sempre chamando um ou outro para passar novas
informações, mas sempre individualmente, com a equipe toda não. Não tem trabalho de
educação continuada não. Quando tem é sendo alguém de fora vindo aqui falar. Não se
tem nenhuma preocupação com isso. Antigamente a gente até trazia pessoas de fora para
falar. Mas isso ficou meio parado. Com a presença de uma professora da UFF que a gente
fez alguma coisa mais recentemente aqui sobre curativo, acho que duas vezes veio uma
residente para falar sobre isso. Mas não tem preocupação com educação continuada não.
Bem eu até tenho vontade, mas é difícil implantar aqui, infelizmente.

RUBI - Aqui é assim chegou alguma novidade na vacina, aí a gente se reúne um
pouquinho, mas é algo muito pontual, entende. [...] Até porque as informações acontecem
aos poucos e a gente informa aos poucos sabe. Mas assim informa para eles saberem que
mudou alguma coisa, mas não tem nenhuma estratégia educativa, na verdade para mim
isso não é uma estratégia educativa, pois a gente não amplia a discussão sobre o assunto,
não planeja. A gente vê o que mudou, discute rápido com outro enfermeiro e repassa.
Assim a gente não trabalha educação continuada e permanente aqui. O acontece é às
vezes, o pessoal da faculdade vir aqui, aliás, eles vieram semestre passado, para dar
palestra e aí a gente tenta reunir alguns técnicos, mas também muitos não querem
participar. Pois é, seria importante que a gente conseguisse implantar aqui, mas não dá.

Analisando as falas dos depoentes, observa-se que estes não concordam que a
transmissão de informações novas de maneira pontual para a equipe seja estratégia
educativa. Consideram apenas um repasse de saberes sem uma discussão aprofundada com
a equipe e sem um planejamento adequado. Para estes, estratégia educativa envolve a
educação continuada e permanente.
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Para Seiffert e Silva (2009, p. 363), “nos serviços de saúde, os processos educativos
visam ao desenvolvimento dos profissionais por uma série de atividades genericamente
denominadas de capacitações, treinamentos e cursos emergenciais ou pontuais, estruturados
e contínuos”.
Cunha (2004) enfatiza que o grande diferencial para o profissional enfermeiro é a
competência para educação de sua equipe durante o processo de supervisão das atividades
diárias. A supervisão há muito tempo deixou de ser vista como a fiscalização do serviço de
enfermagem, sendo contemplado como um processo educativo que tem como foco à
motivação e à orientação dos supervisionados para que as atividades sejam realizadas com
mais eficiência.
Nesse prisma, é necessário que o enfermeiro, responsável pela organização e
direção das atividades técnicas e auxiliares, tenha como foco a educação como meio de
transformação da consciência e da visão ingênua em critica e reflexiva, fundamentando a
prática no raciocínio clínico, capacitação e desenvolvimento dos saberes técnicos e inserção
dos membros da equipe juntamente com os enfermeiros no planejamento e execução das
ações de saúde de modo que aconteça o compartilhamento da responsabilidade e o
comprometimento com a qualidade da assistência de enfermagem prestada.
A não preconização de uma estratégia educativa mais planejada e a não inserção
destes em programas de educação continuada e permanente pode levar a comprometimento
nas ações de saúde implementada por esses profissionais. Sendo relevante ressaltar que a
educação continuada e permanente pode motivar uma mudança pessoal e profissional do
sujeito, buscando alternativas para reduzir as dificuldades existentes no cotidiano dos
serviços de saúde.
Ainda discutindo sobre a deficiência na questão da implementação de atividades de
educação continuada e permanente, chamou a minha atenção alguns falas que justificam a
não realização de atividades dessas estratégias educativas no cenário de estudo:

LARIMAR - Muito pouco é feito em relação a estratégias educativas. O próprio sistema
de saúde pública e suas implicações e necessidades prejudicam a educação continuada.
Não é oferecido “tempo” para a reciclagem dos profissionais. O atual SUS trabalha com
números e não prioriza a qualidade do atendimento e o aperfeiçoamento do pessoal.
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RUBI- [...] Até porque a gente não pode tirar a equipe do setor e reunir todo mundo. Seria
ótimo, mas não dá. Ah, então no sábado, a gente vai ter reunião, não adiante o pessoal não
vem. E com toda sinceridade quando se fazia alguma coisa como palestra, por exemplo, os
próprios enfermeiros não participavam junto com os pouquíssimos técnicos que iam. É
complicado!

Nesses dois depoimentos nos deparamos com os principais fatores que no ponto de
vista dos entrevistados impedem a realização das práticas educativas, sendo eles: o tempo
reduzido para um maior investimento no ensino-aprendizagem, visto que o SUS torna o
trabalho mais burocrático, priorizando mais o quantitativo do que a qualidade dos serviços
de saúde, acarretando em pouco aprimoramento do pessoal da saúde; o interesse reduzido
tanto do profissional de nível técnico como dos próprios enfermeiros.
Com relação ao tempo reduzido para a realização de atividades educativas, ressaltase a afirmativa de Luz (2000) para quem os programas de educação continuada devem ser
escolhidos, trabalhados e adaptados levando em conta a realidade concreta e as metas
propostas, os conhecimentos prévios do grupo e as limitações em relação ao tempo e aos
recursos.
Baseado nas afirmações acima, visualiza-se que a implementação de atividades
educativas deve ser apropriada para a realidade organização, de acordo com as metas e
objetivos planejados previamente. Além disso, temos que os gestores do sistema de saúde
precisam estar preocupados em implantar esses programas dentro das instituições, haja
vista que a implantação e execução destes programas favorecerá uma proximidade das
deficiências de formação do profissional com a verdadeira realidade e necessidades de
saúde.
Já com relação ao comprometimento dos profissionais de saúde e sua efetiva
participação nos programas educativos, percebe-se que na prática, os enfermeiros têm baixa
participação, e isso se deve as diversas funções da área e precariedade de pessoal (CUNHA,
1999).
Apesar dessa dificuldade que impede uma participação mais efetiva dos
profissionais de enfermagem nos programas de educação é essencial que estratégias sejam
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planejadas para que os membros da equipe tornem-se mais capacitados e competentes para
trabalhar no setor saúde. Dessa maneira, o enfermeiro como supervisor da equipe de
enfermagem, deve motivar e estimular a participação significativa desses profissionais
nesses programas e estar sempre que possível junto a eles para dar suporte e orientar no que
for preciso.
É importante que o enfermeiro tenha consciência que a sua participação e a de sua
equipe em programas de educação possibilitará a criação de um ambiente de trabalho mais
criativo e voltado para realidade da instituição, realizando de maneira mais contundente e
compartilhada a assistência de enfermagem.
Outro aspecto que me chamou a atenção nos depoimentos em relação às estratégias
educativas foi à priorização da educação em saúde na unidade:

SAFIRA- [...] o fato de a equipe, conversar bastante ajuda na atuação mais adequada
com a população entende, no sentido de auxiliar em estratégias de educação em saúde.

ESMERALDA - A educação com a população realizamos sim, principalmente dentro dos
grupos educativos existentes na unidade (tuberculose, hiperdia). [...] como temos uma
equipe aberta para ouvir opiniões, em alguns momentos oriento ou apresento uma
estratégia para conduzir o atendimento à clientela, de forma mais eficaz.

RUBI- [...] o que a gente faz aqui é grupo de Diabetes, HAS, hanseníase, ou seja, mais
educação em saúde.

Metade dos indivíduos entrevistados citou a educação em saúde como uma
estratégia educativa bastante preconizada pelos enfermeiros, principalmente dentro dos
programas de saúde do governo. Realizam as ações educativas nos grupos de usuários de
serviços já cadastrados, sendo agendados os dias que serão feitos às palestras e dinâmicas.
Catrib, Pordeus, Ataíde et al (2003), aponta a educação em saúde como estratégia de
promoção á saúde e um caminho integrador do cuidar que constitui um espaço de reflexão e
ação, baseado em saberes técnicos-cientificos e populares, capazes de promover
conscientização individual e coletiva de responsabilidades e de direitos à saúde e prontidão
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para a atuação na comunidade e na família, estimulando ações que atendam aos princípios
dos SUS e contribua para as transformações sociais.
Para tanto, o enfoque na educação em saúde por parte dos enfermeiros
entrevistados é de grande importância tanto na prevenção de agravos e promoção da saúde
dos usuários quanto para a consolidação do SUS, à medida que atende aos princípios do
SUS. Contudo, é necessário que os enfermeiros e outros profissionais envolvidos nessa
prática educativa faça a inserção da comunidade no planejamento das ações de saúde, de
maneira a alcançar as reais necessidades dos usuários e do contexto em que estão inseridos.

4.2-AÇÕES GERENCIAIS COM BASE NAS COMPETÊNCIAS.

Já nessa segunda categoria serão apresentados os aspectos relacionados à formação
profissional do enfermeiro, as competências consideradas importantes para atuação do
enfermeiro no gerenciamento em Atenção Básica de Saúde e aquelas que este profissional
acredita que precisa desenvolver para atuar como gerente do serviço de saúde, sendo
associado às respostas dadas pelos sujeitos entrevistados com os dados obtidos durante a
observação, a fim de responder ao segundo objetivo deste estudo.
Nesse sentido, considerando os aspectos que envolvem a formação do enfermeiro,
busquei os depoimentos dos sujeitos entrevistados, e para nortear o pensamento na análise
desta categoria, penso que seja importante lembrar o que verifiquei no formulário de
observação:


Dentre os seis sujeitos pesquisados, 100% só apresentavam formação em
enfermagem;



Todos os depoentes apresentavam alguma formação após a graduação, sendo: 3
apresentavam pós-graduação concluída, 1 estava realizando residência, 3 haviam
realizado habilitação em enfermagem, sendo 1 habilitação em médico-cirúrgico e 2
em saúde pública e 2 foram alunos especiais do mestrado profissional.
Sendo assim, é demonstrado a partir desses dados que todos os profissionais

pesquisados procuram constantemente a ampliação de sua formação, através da busca pelo
conhecimento após o período da graduação.
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Nessa perspectiva de formação em enfermagem, quando solicitado a falar sobre sua
formação em enfermagem os depoentes relataram o seguinte:
QUARTZO AZUL – Bem, fiz a faculdade de enfermagem, fazendo habilitação em Saúde
Pública me formei em 1983, depois comecei a trabalhar na Policlínica. Já trabalho aqui
desde 1987, ou seja, há 25 anos, mas continuei estudando. Fiz especialização em
Epidemiologia e depois em Gerência em Unidade Básica. Atuo na Policlínica Carlos
Antônio da Silva na chefia de Vigilância em Saúde. Assim, trabalho dentro do que me
especializei e isso me facilita bastante.

LARIMAR - Sou formada há 26 anos. Minha graduação foi de excelente qualidade. Tive
a oportunidade de após a faculdade realizar minha pós em obstetrícia e mais tarde me
especializei em terapia da família. Trabalhei muitos anos em alguns hospitais tanto de
particulares quanto públicos e também em outras unidades básicas de saúde. Porém há
dois anos estou trabalhando aqui na Policlínica e está sendo um desafio para mim. Tenho
tentado me atualizar dentro do possível, porém a rotina de trabalho e cobranças muitas
vezes me impede. Atualmente atuo na Policlínica somente na Gerência, mas sou chefe de
enfermagem também, porém não estou nessa função hoje em dia.

SAFIRA - Realizei minha graduação na UFF. Após formação, iniciei pós-graduação em
Oncologia, pois o enfermeiro precisa estar sempre atualizado e preparado para a prática.
Estou trabalhando na Policlínica Carlos Antônio da Silva há 4 meses. Está sendo uma
experiência maravilhosa. Aqui trabalho no setor de Vigilância epidemiológica,
participando de todos os programas e atendimentos. Porém, sou enfermeira do Programa
de Tuberculose, no qual realizo consultas de enfermagem, faço busca ativa, atualizo dados
e muitas outras tarefas.
ESMERALDA - Terminei minha graduação no segundo semestre de 2010, logo depois
consegui passar na Residência em Saúde Coletiva na UFF e termino em 2013. Atualmente,
estou aqui na Policlínica, mas já passei em vários setores no HUAP e em outras unidades
de saúde. Agora também estou com foco na monografia da residência. Bem, a formação é
contínua, portanto, busco melhorar as minhas habilidades e minha assistência por meio da
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leitura de artigos e alguns livros. Aqui na Policlínica minha atuação se dá no setor de
Vigilância em Saúde realizando as seguintes atividades: atendimento e acompanhamento
de paciente com HIV\AIDS; tuberculose; hipertensão e diabetes, orientando-os, solicitando
exames (no caso da tuberculose) e realizando grupos educativos (Hiperdia).

RUBI - Me formei aqui mesmo na UFF em 1984. E aí a gente naquela época fazia a
graduação e depois de três a gente podia exercer a profissão [...] Depois da graduação fiz
habilitação em saúde pública. Poderia até fazer outra habilitação depois de já ter feito
uma, mas uma era o suficiente [...] Comecei a trabalhar na UFF como atendente de
enfermagem e aí na época eu fiz o último concurso da prova de ascensão funcional, em que
você como atendente poderia ascender a qualquer carreira que a quisesse e como na época
eu estava estudando enfermagem, então resolvi fazer esse prova passei como enfermeiro e
estou lá até hoje trabalhando no HUAP. Então assim, já trabalhei no antigo INAMPS
como atendente de enfermagem, mas quando passei no concurso de ascensão funcional
resolvi ir para o HUAP, apesar de ganhar menos. Hoje eu continuo no HUAP e também
trabalho aqui na Policlínica, sabe. Aqui e lá trabalho com aluno, sou preceptor. No HUAP
trabalho no DIP e aqui a gente trabalha com a demanda espontânea, porém mais com
situações ambulatoriais. Não existe um enfermeiro para cada setor, todos os enfermeiros
precisam dar conta de todos os programas. E assim que é feito [...]

JADE- Na realidade eu me formei já há muito tempo né, tem mais de 30 anos. E naquela
época a gente se formava muito voltado para o mercado de trabalho. A realidade era essa.
Inclusive a gente tinha aqui na UFF duas opções de habilitação: médico- cirúrgico e saúde
pública. Na realidade 90% da turma optava pela médico-cirúrgico pela possibilidade de
concurso e de trabalho [...] Comecei a trabalhar, fiquei um tempo fora da enfermagem
trabalhando em uma ONG de dependência química. Então fiquei lá bastante tempo,
afastada da enfermagem por 7 anos. E aí quando resolvi voltar fiz concurso para o estado
e passei inaugurando uma maternidade em um hospital em Niterói. Então, nesse hospital
eu fui chefe da maternidade, chefe do Centro Cirúrgico, fui membro da CCIH. Depois fiz
concurso federal, fui para o Hospital Geral no Rio de Janeiro, trabalhei em Centro
Cirúrgico, Pediatria e Maternidade. Em 2001, eu vim para Niterói novamente como chefe
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de vigilância em uma Unidade Básica. De lá eu vim aqui para o Carlos Antônio da Silva e
assumir como chefe de Vigilância. Então fiquei na Vigilância, passei um tempo como chefe
do apoio multiprofissional e quando chegou essa nova vigência, ela me convidou para a
coordenação multiprofissional. Esse cargo seria dado a um médico, já que se pretendia
fazer um acordo com médico de família. Porém, isso não aconteceu e então ela me deu esse
cargo. Pois é então, como eu disse atualmente na policlínica sou coordenadora
multiprofissional e como na enfermagem a deficiência é grande, assim a gente tem poucos
profissionais eu atuo em tudo que precisa aqui. Procuro dá uma ênfase no Programa de
hipertensão e diabetes, porque até então era um programa que não tinha sido implantado
aqui [...]

Nos depoimentos dos enfermeiros, identifiquei que todos eles apresentam uma
formação após a graduação, além de a grande maioria ter bastante experiência na
assistência tanto nos níveis de atenção primária quanto nos terciários. Nesse prisma, entendi
que os profissionais atuantes nesta unidade acreditam que a continuidade na formação após
a graduação é algo essencial para que este atue de maneira mais qualificada e competente
nos serviços de saúde.
No entanto, percebi através das minhas observações e também na fala de alguns
depoentes citadas na primeira categoria, que apesar de considerarem e relatarem ser de
grande relevância essa formação contínua, muitos deles colocam muitos obstáculos para
prosseguirem em sua formação, o que gera muitos problemas organizacionais na instituição
e, conseqüentemente, uma grande dificuldade nas ações de saúde a serem desenvolvidas em
prol do usuário dos serviços de saúde.
Dentre os empecilhos destacados por alguns sujeitos entrevistados pode-se citar:
grande demanda da unidade, o pouco interesse do sistema de saúde em qualificar seus
profissionais, a proximidade da aposentadoria dentre outros. Entretanto, apesar dessas
dificuldades enfrentadas observei pouca força de vontade e acomodação por parte de alguns
em relação ao enriquecimento profissional e o desejo de mudanças dentro do seu ambiente
de trabalho, fato esse que acarreta em sérios problemas organizacionais, principalmente,
devido às novas tendências e avanços que vem acontecendo no mundo do trabalho em
saúde.
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Diante das considerações realizadas acima em relação ao reduzido desejo em
aprimorar os conhecimentos e melhorar a qualificação, observei em uma das falas dos
enfermeiros entrevistados uma motivação e percepção sobre a formação profissional oposta
a essas destacadas, em que foi relatado o seguinte:

JADE- [...] Naquela época não se tinha tanta facilidade em estudar como hoje. Era um
pouco difícil fazer uma pós, mestrado, essas coisas. Então, assim para cada local que ia
trabalhar pedia ajuda aos profissionais mais experientes, lia o que me ofereciam, tirava
xérox de livros, lia os manuais, as normas técnicas. Quando fui trabalhar em uma Unidade
Básica em Niterói, assim que eu entrei os funcionários entraram em greve, então eu
aproveitei para estudar, peguei todos os documentos que tinham na coordenação de
vigilância, vários manuais, protocolos. E assim foi um mês, ou seja, todo o período da
greve me dedicando e estudando para desenvolver o melhor trabalho possível [...] Apesar
das minhas dificuldades para estudar, eu sempre fui uma pessoa muito responsável e muito
interessada em desenvolver bem o meu trabalho. E principalmente em serviço público
quando você se dedica ao trabalho normalmente você é convidada para ser chefe. E assim
aconteceu comigo em todas as unidades que trabalhei. Já estou perto de me aposentar,
mas há uns dois anos atrás mais ou menos fui convidada para ser aluna especial no
mestrado. Nossa! minha mente se abriu mais ainda, agora estou entendendo mais a
questão da pesquisa. Estou gostando bastante de ter descoberto que existe essa
enfermagem. Estou impressionada! Posso dizer que essa oportunidade foi uma coisa
fantástica que me aconteceu. Estou conseguindo colocar em prática bastante coisa que
aprendi e pretendo mesmo depois de me aposentar continuar estudando e se possível
trabalhando para tentar mudar um pouco a realidade de saúde em que vivemos, e
principalmente no meu local de trabalho que sinto as pessoas um pouco acomodadas sabe
[...]

Esse depoimento me chamou bastante atenção, pois demonstra que apesar das
dificuldades encontradas para se adquirir uma formação ao longo da vida, é possível que o
profissional interessado e esforçado busque sua capacitação e desenvolva seus
conhecimentos, habilidades que levem a transformações no seu ambiente de trabalho.
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Percebi a partir das minhas observações que este sujeito realmente era muito
interessado e responsável na realização de suas atividades. Tinha desejo de mudanças em
sua realidade, procurando sempre estudar as situações em que estava envolvida e resolvêlas da melhor maneira possível.
Nesse contexto, Perrenoud (2000, p.155) afirma que “uma vez constituída nenhuma
competência permanece adquirida por simples inércia”. Para o autor, as competências não
são “pedras preciosas que se guarda em um cofre, onde permaneceriam intactas, à espera do
dia em que se precisasse delas”.
Para tanto, baseado no que teoriza esse autor, percebo que as competências para que
sejam desenvolvidas de maneira mais completa, é necessário que o profissional enfermeiro
enriqueça os seus estudos, pesquise, participe de eventos e se envolva e troque experiências
com outros profissionais de modo aperfeiçoar seus conhecimentos e manter-se atualizado
frente às diversas transformações que vem acontecendo na área da saúde, sem as quais
poderá acarretar em um fracasso no gerenciamento em enfermagem.
Outro aspecto levado em consideração quando perguntado sobre a formação
profissional, foi como se dá a atuação destes profissionais no cenário de estudo, a
Policlínica Carlos Antônio da Silva. Observando a atuação dos enfermeiros na Policlínica,
encontrei a seguinte situação:

Paciente chegou à unidade e foi para o setor de vigilância em saúde, em que foi
recebido por um enfermeiro que estava no setor de vigilância em saúde naquele
momento, já que o profissional que normalmente fica neste setor estava resolvendo
outra situação dentro da unidade. O enfermeiro perguntou qual era a queixa do
paciente e ele informou que havia sido mordido por um rato naquele mesmo dia. Já
havia ido a vários hospitais e unidades básicas em Niterói e ninguém sabia informar
qual o procedimento que deveria ser feito neste caso. O paciente estava bem
apreensivo, pois achava que pelo tempo que estava atrás de atendimento e informação
para o seu caso já poderia estar infectado com o vírus da raiva. O profissional foi
bastante solícito, acalmando o paciente e oferecendo água e explicando que não era
mais realizada a vacina anti-rábica nesses casos, pois com alguns estudos realizados
perceberam que esse animal não transmitia o vírus da raiva para os humanos.
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Explicou ainda que como procedimento a única vacina preconizada era a anti-tetânica
e que essa vacina seria feita no mesmo dia (Observação em Atenção Básica de SaúdeRUBI)

Notei a partir da observação realizada que estes profissionais se responsabilizam por
um determinado setor ou programa, no entanto todos eles atuam de acordo com a demanda,
ou seja, se algum enfermeiro for solicitado para um programa em que teoricamente não é
responsável, este irá prestar assistência e garantir o atendimento integral a esse cliente.
Percebi que todos os enfermeiros da unidade visualizavam o gerenciamento de
enfermagem dessa forma, já que devido ao quantitativo de profissionais dentro da unidade
não era possível um enfermeiro atuando somente em um programa ou setor, pois caso a
equipe fosse organizada desse modo acarretaria em déficit de profissional para atender as
necessidades e as demandas diárias.
Abordando ainda a questão da atuação do enfermeiro no gerenciamento em Atenção
Básica de Saúde, foi solicitado que estes identificassem o que eles consideravam
importante para gerenciar uma unidade de saúde, sendo obtidas as seguintes falas:

QUARTZO AZUL - Assim eu acho que o enfermeiro precisa ter liderança, o
conhecimento e a capacidade de se relacionar com os outros, no nosso caso, tanto a equipe
como com os usuários para que o serviço flua e para que o enfermeiro consiga gerenciar
com maior facilidade.

LARIMAR - Bem, uma competência que eu acho fundamental para o enfermeiro atuar no
gerenciamento é ter perfil de líder. Saber e passar para os liderados a real importância
que a enfermagem tem na área da saúde. Para mim, respeito e educação também são
importantes.

SAFIRA - Primeiramente, o enfermeiro precisa ter conhecimento teórico. Precisa também
ter o conhecimento da Unidade como um todo.
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ESMERALDA - É importante para a atuação do enfermeiro o trabalho em equipe,
planejamento e organização do trabalho.

JADE - Olha, o fundamental é o conhecimento. Isso é o principal conhecer e se
instrumentalizar para poder fazer bem a questão, principalmente, a parte educativa, né.
Essa é uma deficiência que reconheço que nós temos. Conhecer, essa parte pedagógica né.
Essa é a maior deficiência que a gente tem. E eu considero isso muito importante, aprender
a se comunicar. Não basta apenas saber, reter, mas tem que se comunicar tanto com a
equipe quanto com os usuários.

RUBI - Bom, o enfermeiro que vá gerenciar um serviço ou um programa ele têm que ter
primeiro conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquela coisa que ele está se propondo
a gerenciar né. Tem que ter liderança, que geralmente ele nunca trabalha sozinho,
trabalha com outros profissionais, é multiprofissional né, trabalha com os técnicos, então
ele tem que ter certa qualidade para manejar situações, e tem que ter um bom
relacionamento com a equipe né [...] Então resumindo, acho que para você atuar tem que
ter conhecimento, liderança, estar atualizado das coisas e ter bom relacionamento com as
outras pessoas. Acho que é isso.

Nesses depoimentos foram identificados por quatro dos seis entrevistados o
conhecimento como elemento importante para a atuação do enfermeiro no gerenciamento
de enfermagem. Para estes esse conhecimento está atrelado ao saber teórico, o que envolve
as questões relacionadas à unidade de saúde e as habilidades práticas.
Percebe-se a grande preocupação dos profissionais que atuam nesse cenário de
estudo em relação ao conhecimento, que deve ser adquirido e desenvolvido de maneira
contínua refletindo positivamente no gerenciamento de enfermagem e, conseqüentemente,
numa assistência a clientela de melhor qualidade.
Outras competências identificadas pelos depoentes como fundamental no serviço de
gerenciamento em enfermagem são a liderança, a comunicação e o trabalho em equipe,
planejamento e a organização dos serviços.
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De acordo com análise da primeira categoria, podemos observar que dentre essas
competências gerenciais citadas como importantes para a administração em enfermagem, o
planejamento e a organização do serviço, a liderança e a necessidade de conhecimentos
foram identificados como dificuldades do processo de gerenciar enquanto que a
comunicação e o trabalho em equipe foram classificados como facilidades do
gerenciamento dos serviços de enfermagem na atenção básica de saúde.
Nessa perspectiva de análise, percebe-se que apesar dos entrevistados considerarem
certas competências como essenciais para o gerenciamento em enfermagem, existem
algumas dificuldades para a aquisição, desenvolvimento destes elementos dentro da
instituição de saúde, atribuídos a algumas barreiras pessoais, profissionais e
organizacionais.
Pensando no perfil de gerente Bezerra (2003) afirma que este deve estar baseado em
habilidades e competências para assegurar uma prática de qualidade. Cunha e Ximenes
Neto (2006) acrescentam que o enfermeiro necessita de conhecimentos que envolvem o
gerenciamento dos recursos físicos, materiais, humanos, financeiros, políticos e de
informação, além disso, "[...] o uso dos instrumentos e funções gerenciais como
planejamento, dimensionamento de pessoal, recrutamento e seleção, educação continuada,
liderança, supervisão, e avaliação de desempenho, a fim de prestar uma assistência de
enfermagem de qualidade" (MAZUR; LABRONICI; WOLF, 2007, p. 373).
Foi possível notar através dos depoimentos acima que os sujeitos da pesquisa
conseguiram identificar de maneira satisfatória as competências gerenciais que influenciam
e auxiliam no processo de gerenciamento de enfermagem, entendendo que a gestão com
base nas competências proporcionará melhores resultados no processo assistencial e
organizacional.
Partindo deste pensamento, procurou-se saber com os depoentes quais dentre essas
competências consideradas importantes no processo de gerenciamento em enfermagem o
enfermeiro acreditava que deveria desenvolver para atuar como gerente na atenção básica
de saúde, sendo obtidas as seguintes afirmações:

JADE- [...] Com relação às competências que tenho que desenvolver, bem a primeira é
essa formar-me pedagogicamente né. Sei muitas coisas assim pontuais né. Porém, essa
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parte pedagógica está me faltando. Estou procurando ler um pouco sobre isso. E mais
objetivo, preciso traçar metas, organização de uma forma geral.
RUBI- [...] Eu preciso desenvolver no meu entendimento talvez a liderança, exercer
melhor a liderança. Talvez eu precise me posicionar melhor diante das coisas. [...] enfim,
eu acho que preciso melhorar meu posicionamento, para poder liderar melhor se for o
caso né. Porque o enfermeiro, no geral, já é um trabalho de liderança. Já nascemos na
universidade, sendo formado meio que para liderar uma equipe né. Eu acho também que
preciso estudar mais. Agora eu estou tentando estudar mais um pouquinho, mas já fiquei
meio parado em relação ao contexto geral da enfermagem [...]

QUARTZO AZUL- [...] Já as competências que eu acho que eu precisa desenvolver né,
acho que o conhecimento [...]

LARIMAR- [...] Eu gostaria de ter mais tempo para estudar.

SAFIRA- [...] Como competências que acredito que preciso desenvolver é o
conhecimento, que preciso estar constantemente buscando e a capacidade de liderar, que
pra mim é um fator que faz diferença dentro de uma unidade de saúde.

ESMERALDA- [...] Desenvolver a liderança é um grande desafio para mim.

Diante das falas dos depoentes podemos perceber que a aquisição e o
desenvolvimento de conhecimentos e liderança são as principais competências que os
enfermeiros acreditam que necessitam estar buscando e adquirindo para gerenciar de forma
mais contundente a unidade de saúde.
Na minha concepção é essencial que os profissionais inseridos na atenção básica de
saúde estejam preocupados em desenvolver essas competências, já que as funções
privativas do enfermeiro envolvem a direção e chefia do serviço de enfermagem, a
organização e direção desses serviços e o planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem.
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Para Almeida, Castro e Lisboa (1998), a atenção básica de saúde, compreende uma
estratégia para alcançar o aumento da cobertura das ações de saúde na população. Nessa
perspectiva, Passos e Ciosack (2006) complementam afirmando que para o gerenciamento
de uma unidade básica de saúde, é necessário que o gerente adquira e desenvolva
conhecimentos e habilidades das áreas de saúde e de administração, além de ter uma visão
ampla no contexto em que estes estão inseridas e, compromisso social com a comunidade.
Para tanto, o gerente de uma UBS tem como função principal a organização da produção de
bens e serviços de saúde ao indivíduo ou à coletividade.
Sendo assim, verifica-se que o enfermeiro-gerente da Unidade Básica de Saúde
precisa articular e integrar as ações de prevenção e promoção da saúde de maneira a
permitir que haja uma ampla cobertura e acesso da população, com atendimento das
necessidades biopsicossociais dos usuários inseridos neste contexto.
Nesse sentido, é primordial que o enfermeiro, principalmente o que está inserido na
Atenção Básica de Saúde, tenha conhecimento do contexto que envolve a instituição e sua
população e estar continuamente construindo e desconstruindo seus saberes de acordo com
as diversas transformações que ocorrem no mundo do trabalho em saúde, buscando sempre
a excelência em seus resultados.
Durante as minhas observações no cenário de estudo percebi que todos os
enfermeiros entrevistados tinham conhecimentos em relação a instituição no qual estava
inserido, conhecia o contexto sócio-cultural e os determinantes do processo saúde-doença
que envolve os usuários assistidos pela unidade de saúde.
Com relação à aquisição e o desenvolvimento de saberes através da formação
contínua, percebi que os sujeitos entrevistados com menos tempo de formação tinham um
desejo maior de continuar a sua formação, já estando engajada na residência, pós-graduação
e pensando futuramente no mestrado e doutorado. Já os profissionais que estavam mais
tempo na profissão, percebi durante a observação em dois dos entrevistados um intenso
desejo de continuar buscando e melhorando seus conhecimentos, tendo como intuito a
mudança no seu ambiente de trabalho e no modelo da assistência prestada.
Porém, foi bastante perceptível através dos depoimentos listados na primeira
categoria e também pelas observações realizadas que não existe na unidade nenhuma
preocupação pela maioria dos enfermeiros em relação à educação permanente da equipe de
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enfermagem. Além desse processo de aprendizagem não serem oferecidos pela unidade aos
seus profissionais, estes também não são estimulados pelos enfermeiros, o que acarreta em
problemas sérios na prestação da assistência a clientela.
Percebi também através das observações que todos os profissionais enfermeiros
entrevistados conseguem se comunicar muito bem entre si, com a equipe de enfermagem
(técnicos\auxiliares), com outros profissionais de outras áreas e com os usuários dos
serviços de saúde. Nesse sentido, observei que estes profissionais apresentam relações
interpessoais bastante satisfatórias, entretanto percebi que as relações entre os
técnicos\auxiliares e os profissionais de outras áreas da saúde (psicólogos, médicos, entre
outros) não são regulares, visto que existem muitos conflitos entre essas categorias
profissionais.
Ainda sobre esse aspecto é importante destacar que a metade dos enfermeiros tinha
conhecimento desses conflitos interpessoais, porém nenhum deles se posicionava em
relação a essa situação conflituosa.
Pensando nas novas responsabilidades administrativas dos serviços de enfermagem,
decorrentes das grandes mudanças que ocorreram no setor saúde, percebe-se a necessidade
de desenvolvimento de habilidades de liderança em enfermagem de maneira rápida, de
maneira a suprir e a enfrentar de forma mais criativa e visionária os novos desafios na área
da saúde.
Percebi através das observações realizadas, que nesta unidade existe uma grande
dificuldade em relação à habilidade de liderar. Muitos deles acreditam não ter perfil de líder
pelo fato da maioria considerar a liderança como algo voltado para o autoritarismo. Sendo
assim, essa percepção tornava a liderança algo extremamente desafiador para a maioria dos
entrevistados.
No entanto, observei em dois dos entrevistados (JADE, RUBI) um perfil de líder,
apesar de relatarem grandes dificuldades em liderar, visto que esses apresentavam uma
comunicação interpessoal com todos os profissionais da unidade e exerciam uma grande
influência sobre os demais indivíduos da unidade, não somente da equipe de enfermagem,
mas também sobre profissionais de outras áreas e usuários, além de serem bastante ativos e
apresentarem uma visão ampla em relação às situações problema que acontecem na
unidade.
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Com relação ao processo de tomada de decisões, competência intimamente ligada
ao enfermeiro-lider, observei que todos os enfermeiros apresentam grande dificuldade em
realizar o planejamento das ações de enfermagem, isso se deve ao fato dos profissionais
perceberem a situação problema, definir os objetivos, porém eles não avaliam no caminho
se aqueles objetivos são compatíveis. Dessa maneira, eles percebem que não está dando
certo o planejamento inicial e começam a improvisar e agir baseado nas crises abortando as
idéias planejadas inicialmente. Além disso, observei também que os enfermeiros não
incluem os demais membros da equipe (técnicos\auxiliares de enfermagem) no
planejamento das ações o que acarreta em maiores possibilidades de erros no planejamento.
Segundo Marquis e Huston (2010) um erro comum de administradores está na falha
em realizar um planejamento pró- ativo adequado. Em vez disso, muitos agem em crises e
fracassam por não usar indicadores atuais e estatísticas projetadas para determinar o futuro,
ou seja, fracassam em prever. Sendo assim, a capacidade de previsão envolve a tentativa de
fazer estimativas de como estará determinada condição no futuro. Fazer previsões aproveita
a contribuição dos outros profissionais que devem estar inseridos neste processo, dá
seqüência à atividade e protege a organização contra mudanças indesejáveis.
Com relação à atenção à saúde, que se caracteriza como uma competência gerencial
indireta do enfermeiro, observei que todos os enfermeiros estão aptos a desenvolver
juntamente com sua equipe ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde
dos usuários em seu âmbito de trabalho, tendo conhecimentos sobre a população e suas
necessidades, no entanto percebi que falta por parte da maioria dos profissionais força de
vontade e desejo de mudar a realidade em que estão inseridos.
Quanto à participação e estímulo a implementação de programas de atenção à saúde,
percebi que os enfermeiros fazem muitas parcerias não só entre si, mas também com
profissionais de outras áreas com o intuito de implementar e implantar novos programas do
ministério da saúde na unidade. Percebi que nesse momento há bastante interação e esforço
dos profissionais em estar agregando a unidade novos programas e também mantendo-os da
maneira mais adequada possível.
Na minha concepção esse esforço em implementar esses programas é muito
importante, porém para sustentá-lo de maneira mais adequada é necessário que haja uma
melhor supervisão por parte dos enfermeiros e possibilidades de capacitação aos técnicos e
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auxiliares de enfermagem para que estes possam atuar verdadeiramente de acordo com as
necessidades dos clientes, proporcionando assim, uma assistência ideal a esses usuários dos
serviços de saúde.
A grande maioria dos problemas encontrados nas instituições de saúde concernente
à qualidade assistencial prestada pode encontrar fundamento em uma prática gerencial
ineficaz por parte dos enfermeiros. Tal realidade ocorre devido ao fato desses profissionais,
muitas vezes, administrarem seu processo de trabalho por meio do “feeling”, sem o uso de
método, ferramentas e técnicas com fundamentação científica (SVALDI; LUNARDI,
2003).
Aquino, Caregnato (2005) enfatizam que o gerenciamento com vistas à melhoria da
qualidade do cuidado, dentre outros benefícios, culmina em uma prática humanizada.
Oliveira (2005) acrescenta sobre esse aspecto que ao romper a dicotomia existente entre
gerenciamento e assistência se proporciona um cuidado mais humano e há também a
possibilidade de criar novas tecnologias para administrar com foco na assistência de
qualidade. Nesse prisma, destaca-se a necessidade do enfermeiro repensar a sua práxis e se
adequar tendo o cuidado como eixo norteador do seu processo de trabalho (WEHBE;
GALVÃO, 2001).
Nessa ótica, é necessário que enfermeiro, como líder e gerente de uma unidade de
saúde, se posicione planeje, coordene, organize as ações de saúde, promova ações de
educação continuada e permanente, tenha uma comunicação eficaz com todos os
profissionais e se responsabilize pela fornecimento de ações de enfermagem qualificadas
dentro de seu local de trabalho.
Portanto, é importante ressaltar que o enfermeiro precisa estar a todo o momento
apto a identificar as mudanças e as novas tendências do mundo do trabalho em saúde,
buscando focar suas ações com base nas competências adquiridas e desenvolvidas ao longo
de sua formação profissional em enfermagem.
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Na proximidade de um novo tempo, mais do que
concluir nossas reflexões tecidas na polissemia dos
diversos olhares, acreditamos que as contribuições
serão aquelas que tivermos a ousadia e a coragem de
explicitá-las e persegui-las...
(BAGNATO et. al, 1999)

CAPÍTULO V:
- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considero a realização do presente estudo de grande importância para o
desenvolvimento e valorização da enfermagem, à medida que possibilita que o enfermeiro
compreenda a necessidade de adquirir e desenvolver competências gerenciais, haja vista as
intensas transformações que tem ocorrido no mundo do trabalho em saúde, atuando de
maneira mais eficaz no gerenciamento e na assistência de enfermagem em seu ambiente de
trabalho.
Nesse sentido, podemos perceber que essas inúmeras modificações no mundo do
trabalho em saúde, principalmente em decorrência da globalização e dos avanços
tecnológicos, tem exigido uma mudança no perfil dos profissionais que atuam na área da
saúde pública, já que o trabalho neste nível de atenção tem como foco a prevenção de
agravos, a promoção, proteção e recuperação da saúde. Sendo assim, entendo que a
ampliação do âmbito de ação da enfermagem no nível local acarreta em novas atribuições e
exigências por parte dos enfermeiros, que necessitam mobilizar competências e gerenciar
com base nestas para atender de forma mais adequada às novas demandas dos serviços de
saúde.
Entendendo a importância da gestão dos serviços de saúde com base nas
competências, procurei inicialmente no meu estudo identificar o conhecimento dos
enfermeiros em relação às competências gerenciais, levando em consideração os fatores
que facilitam e dificultam o gerenciamento em enfermagem, além das estratégias
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educativas utilizadas para o aprimoramento da equipe de enfermagem na atenção básica de
saúde, de modo a responder ao primeiro objetivo do meu estudo.
Pude perceber através dessa investigação que os profissionais enfermeiros sabiam
identificar as competências gerenciais do enfermeiro, entendendo a necessidade de
mobilizá-las de acordo com as demandas da unidade de saúde.

No entanto, esses

profissionais relataram que existem alguns elementos que dificultam suas atuações na
unidade. Porém, um depoimento que me chamou atenção em relação a esse aspecto ressalta
que a maior das dificuldades está na falta de vontade e acomodação dos profissionais dentro
das unidades.
Penso que como a profissão de enfermagem é um trabalho essencialmente de
equipe, é necessário que todos os profissionais estejam integrados e se esforcem sempre
para fazer o melhor, independentemente das condições adversas que sejam impostas. Esse é
um ponto fundamental que refletirá em facilidades e em melhores resultados no
gerenciamento e na assistência à saúde da população.
Outro aspecto que me chamou atenção entre os enfermeiros entrevistados, foi à
facilidade em trocar experiências, em dialogar, expor suas opiniões não só entre eles, mas
também com a direção da unidade, com os técnicos e auxiliares de enfermagem, com outros
profissionais de outras áreas e também com os usuários dos serviços. Essa comunicação
interpessoal é bastante satisfatória nesse cenário, o que é na minha concepção um fator
essencial e facilitador para a atuação do enfermeiro como líder de equipe e responsável pelo
gerenciamento de uma unidade básica de saúde.
Percebi também que os enfermeiros realizam seu serviço com autonomia, recebendo
diversas vezes suporte de outros profissionais para melhor execução de determinada
função, sendo este um indicador também bastante relevante já que envolve a realização do
trabalho multidisciplinar preconizado pelo sistema de saúde.
Caracterizo como um problema relevante a pouca preocupação dos enfermeiros
gerentes em relação à realização de cursos, treinamentos, isto é, a qualificação de sua
equipe na unidade. Notei que os enfermeiros não têm uma estratégia educativa para estar
capacitando sua equipe e também não procuram estimulá-los ao aprimoramento de seus
conhecimentos, o que em minha opinião pode gerar diversos problemas na assistência de
enfermagem, uma vez que têm ocorrido transformações rápidas no perfil da clientela, nas
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patologias e na maneira de cuidar do outro, sendo assim necessário que o enfermeiro, como
responsável pela sua equipe, busque alternativas e tome decisões para melhor capacitar e
motivar seus profissionais, visando uma assistência à saúde mais criativa, inovadora , que
atenda às novas exigências do setor saúde.
Em um segundo momento, compreendendo que a gestão por competências envolve
um processo de aprendizagem e desenvolvimento contínuos, procurei entender como havia
se dado a formação profissional dos enfermeiros e quais competências eles acreditavam ser
importantes para o gerenciamento dos serviços de saúde e aquelas que precisavam adquirir
e desenvolver para gerenciar de maneira mais adequada a atenção básica de saúde, tendo
como meta responder ao segundo objetivo da pesquisa.
Com relação à formação dos enfermeiros pude notar que todos eles estão bastante
preocupados em aprimorar seus conhecimentos e aperfeiçoar seus saberes em algumas
áreas específicas de maneira contínua. Isso é um fator essencial para o crescimento
profissional de cada um, para o crescimento e valorização da profissão de enfermagem e
também para a melhora na atenção á saúde, visto que profissionais mais qualificados e
competentes geram possibilidades de inovação, melhores rendimentos e benefícios para o
mundo do trabalho em saúde.
Entretanto, apesar de constatar que grande parte dos profissionais entrevistados
tinha a consciência da necessidade de continuar estudando e se aprimorando para torna-se
cada vez mais crítico e atuante dentro do seu cenário de trabalho, notei que muitos deles
colocavam diversas barreiras para a manutenção desses conhecimentos atualizados, o que
acarretava em problemas organizacionais e dificuldades no processo de tomada de decisões
e no planejamento das ações de saúde mais adequado a realidade da instituição.
Percebi que os profissionais entrevistados consideraram importante para o
gerenciamento dos serviços de saúde competências como conhecimento e liderança
também citados por estes como elementos que precisam desenvolver para atuar de forma
mais ideal na atenção básica de saúde. Nesse prisma, penso que todos os sujeitos
entrevistados, mesmo aqueles com pouco tempo de experiência na área apresentam
conhecimento científico bastante apurado, habilidades práticas satisfatórias e atitudes na
grande maioria das vezes coerentes com as necessidades organizacionais. Além disso,
percebi que apesar da maioria indicar a liderança como competência desafiadora, a maioria
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têm perfil para se tornar um líder eficiente e criativo que atue com base no planejamento
das ações de saúde, proporcionando assim, uma assistência de enfermagem mais condizente
com a realidade.
Foi possível através da elaboração dessas duas categorias responder aos objetivos do
estudo, sendo alcançados de maneira satisfatória. Entretanto, acredito que a investigação
realizada no presente estudo não tem caráter de conclusão, uma vez que são necessários
outros estudos no sentido de acompanhar o desenvolvimento de competências gerenciais
pelo enfermeiro atuante na atenção básica de saúde, diante das intensas alterações que
ocorrem nos paradigmas em saúde pública.
As lições que tirei e as sugestões que faço para que haja uma melhor qualidade no
gerenciamento de enfermagem, é que se torna imprescindível a busca permanente por esses
enfermeiros, de capacitação e aprimoramento de seus conhecimentos, seja por meio de
cursos, por meio de leitura de livros e artigos científicos como forma de embasar suas
ações. Além disso, como forma de contribuição do meu estudo também recomendo que
haja uma mobilização por parte de todos os enfermeiros na busca pela capacitação e
motivação de sua equipe e uma maior inserção por parte do enfermeiro na educação em
saúde.
Estar inserido em um cenário tão abrangente e propício a mudanças constantes
como a unidade básica de saúde foi também um desafio para mim, visto que precisei me
empenhar na aquisição e no aperfeiçoamento dos meus conhecimentos em relação a todo o
processo que envolve o serviço público de saúde, para realizar o estudo com mais
fidedignidade e coerência.
Considero, portanto, que a realização deste estudo foi bastante enriquecedora, pois
me proporcionou uma experiência bastante relevante sendo possível entender mais
profundamente as funções do enfermeiro dentro da UBS e, principalmente a importância da
aquisição e desenvolvimento de competências para que as ações de saúde sejam
verdadeiramente condizentes com as demandas e necessidades de saúde.
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APÊNDICE 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA
Dados de Identificação
Título do Projeto: Competências Gerenciais do Enfermeiro na Atenção Básica de Saúde.
Pesquisador Responsável: Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente
Orientanda: Thayane Dias dos Santos
Telefones para contato: (21) 9117-3566 (21) 9377-6821
Nome do voluntário:
______________________________________________________________________
Idade: _____________ anos

R.G. __________________________

Prezado(a) Senhor(a),
Eu, Thayane Dias dos Santos, Acadêmica de Enfermagem, estou desenvolvendo um
trabalho de conclusão de curso que versa sobre a seguinte temática: ENFERMAGEM;
ATENÇÃO BÁSICA; COMPETÊNCIAS GERENCIAIS, sob orientação da Profª Drª
Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Assim, solicito a sua participação na qualidade de sujeito
investigado. Meu estudo tem como objetivos: Refletir sobre a atuação do enfermeiro como
gerente da assistência, considerando as transformações estruturais ocorridas no mundo do
trabalho em saúde; Identificar as competências gerenciais do enfermeiro que atuam na
atenção básica de saúde; Descrever e discutir as ações gerenciais do enfermeiro na Atenção
Básica de Saúde com base nas competências adquiridas e desenvolvidas
O aceite em participar do estudo implicará as seguintes questões:
 Entrevista gravada em gravador de voz, em local e horário a ser definido de acordo
com sujeito e pesquisador;
 As respostas emergidas das entrevistas terão caráter sigiloso, onde em nenhum
momento será exposto o nome do entrevistado;
 As informações colhidas, por meio das entrevistas, só serão utilizadas para atender
aos fins da pesquisa após serem lidas e validadas pelos sujeitos;
 Não haverá nenhum risco ou prejuízo para aqueles que participarem, ou em um
dado momento optarem por desligar-se do estudo, uma vez que é voluntária a
participação;
 Será respondida e discutida qualquer questão referente ao projeto de pesquisa.

88

Tendo tomado conhecimento das características do processo de participação, e caso
esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior deste documento.
Atenciosamente,
Thayane Dias dos Santos

Eu,
________________________________________________________________________,
RG nº_________________, concordo voluntariamente em participar do projeto de
conclusão de curso, de autoria da acadêmica de enfermagem Thayane Dias dos Santos, sob
orientação da Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, na condição de sujeito
investigado. Estou ciente que os dados deste estudo serão coletados por entrevistas. Estas
serão gravadas em gravador de voz e após transcritas, a pesquisadora trará de volta para que
eu possa lê-la, fazer os devidos ajustes e somente após minha autorização, mediante a
rubrica em cada lauda, que será utilizado para atender aos fins da pesquisa. Estou ciente
também que minha participação é anônima, ou seja, em nenhum momento meu nome será
exposto, e que tenho total liberdade de interromper minha participação em quaisquer
momentos e sem acarretar prejuízo da ordem financeira, social, moral ou profissional.
Estou a par de que a pesquisadora, cujo telefones de contatos se encontram descritos
acima, está a minha disposição para sanar qualquer tipo de dúvida e fornecer mais
informações sobre este estudo, caso seja de meu interesse.
Rio de Janeiro, RJ, _____ de ____________ de _______.

_________________________________________
Acad. Enf. Thayane Dias dos Santos

_________________________________________
Assinatura do entrevistado

_________________________________________
Testemunha
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APÊNDICE 2

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome (pseudônimo): __________________________________
Sexo: ______________
Idade: ______________
Estado civil: ___________

II - DADOS RELACIONADOS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL

a) Ano de formação profissionalb) Apresenta outra formação profissionalc) Tempo de atuação na unidaded) Você realizou algum curso após a graduação?
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APÊNDICE 3

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1-Como tem se dado a sua formação em enfermagem?

2-Fale o que você entende por competências gerenciais?

3- Identifique o que você considera importante para a atuação do enfermeiro no
gerenciamento em Atenção Básica de Saúde e quais as competências que você acredita que
necessita desenvolver para atuar com gerente do serviço de saúde?

4- Quais são as facilidades e dificuldades que você encontra no gerenciamento de
enfermagem?

5- Você utiliza estratégias educativas com a equipe?
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APÊNDICE 4
FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO

Data: __/__/__

Competências
gerenciais de
acordo com a DCN

1- Administração e
Gerenciamento

2-Tomada de
decisões

Pseudônimo: _____________________

Indicadores
 O
enfermeiro
conhece
a
instituição na qual
está inserido?
 Conhece
o
contexto
sóciocultural
que
a
população assistida
pela unidade está
inserida?
 Conhece
os
determinantes
do
processo saúde –
doença que envolve
os
usuários
assistidos
pela
unidade?
 Administra
e
gerencia situaçõesproblema
que
ocorrem
na
instituição?
 O
enfermeiro
administra crises e
conflitos
interpessoais?
 O enfermeiro se
posiciona
diante
dos problemas e
conflitos
que
ocorrem
na
unidade?
 O
enfermeiro
define objetivos a
serem alcançados
pela instituição?

Sim

Não

Comentários
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3- Comunicação

4- Liderança

 O
enfermeiro
realiza
o
planejamento das
ações
de
enfermagem?
 O
enfermeiro
envolve os demais
profissionais
de
enfermagem
no
planejamento das
ações
de
enfermagem?
 O
enfermeiro
utiliza
algum
instrumento
no
planejamento
da
assistência
de
enfermagem?
 O enfermeiro é
capaz
de
se
comunicar de forma
eficaz
com
os
demais
profissionais
de
enfermagem?
 O
enfermeiro
interage com os
usuários do serviço
de saúde?
 As
relações
interpessoais dentro
da unidade são
satisfatórias?
 O
enfermeiro
assume a função de
supervisão
na
unidade?
 O estilo de
liderança adotado
pelo enfermeiro é
do
tipo
democrático?
 É do estilo
autoritário?
 É do estilo
liberal?
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 O
enfermeiro
utiliza
algum
método
para
motivar sua equipe?
 O
enfermeiro
busca melhorar sua
capacitação
profissional através
da
aprendizagem
contínua?
 O
enfermeiro
realiza atividades
5- Educação
de
educação
Permanente
permanente com os
integrantes de sua
equipe?
 A
elaboração
das atividades de
educação
permanente se dá
conjuntamente com
sua equipe?
 O
enfermeiro
está
apto
a
desenvolver
juntamente com sua
equipe ações de
prevenção,
promoção, proteção
e reabilitação da
6- Atenção
saúde
em
seu
à saúde
âmbito de trabalho?
 O enfermeiro e
estimula e participa
da implementação
dos programas de
atenção à saúde?
Fonte: Adaptado de Valente (2005).

