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RESUMO 

 

O gerenciamento dos serviços de enfermagem é uma atividade complexa e exige competência 

profissional. As mudanças na área da saúde demandam dos profissionais enfermeiros gerentes 

um perfil mais flexível e adaptativo, sendo necessário mobilizar novas competências. O 

presente estudo norteia sobre as competências necessárias ao gerenciamento em enfermagem 

considerando as mudanças tecnológicas e administrativas observadas em hospitais públicos. 

Apresentam-se os novos cenários gerenciais e alguns aspectos indispensáveis à aquisição de 

competências como o conhecimento, habilidades e atitudes. Considera-se que o enfermeiro 

gerente tem a responsabilidade de proporcionar um ambiente de aprendizado em que os 

trabalhadores possam adquirir novas competências e exercê-las livremente. A questão de 

pesquisa do presente estudo consistiu-se em: quais competências essenciais o gerente de 

Enfermagem precisa ter para gerir uma instituição de saúde e qual seria o perfil ideal para este 

gestor? O objetivo geral, portanto, versou em identificar o perfil atual do gerente de 

Enfermagem, analisando comparativamente este perfil real com o perfil ideal preconizado na 

literatura vigente. A pesquisa de natureza exploratório-descritiva utilizou-se de uma 

combinação de métodos qualitativo ao quantitativo (quali-quantitativo) e está fundamentada 

no conceito de gestão por competência e seus atributos: conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Constituiu-se numa pesquisa que envolveu 36 enfermeiros gerentes de unidades 

ambulatoriais, de imagem, clínicas e cirúrgicas de um hospital público federal, da cidade de 

Fortaleza, o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Os dados foram coletados no 

período de novembro de 2014 a janeiro de 2015, por meio de questionário eletrônico no 

google docs. A população foi predominante do sexo feminino (100%)  e com idade entre 48 e 

53 anos (36,1%). Os resultados revelaram a percepção dos pesquisados sobre perfil atual e 

ideal de competência profissional ideal para o exercício de atividades gerenciais no HUWC, 

com destaque para os atributos relacionados ao conhecimento de gestão e habilidade de 

planejamento estratégico e operacional, com habilidade de liderança e trabalho em equipe, e 

atitude de liderança e ética profissional. Verificou-se que 41% dos gerentes têm entre 6 e 10 

anos de tempo de serviço no cargo de gerente. Quanto ao perfil para a função gerencial, 

predominaram as características: liderança (33%), trabalho em equipe (30%) e 

comunicação/bom relacionamento interpessoal (28%). Através dos resultados, é possível 

afirmar que os gestores sabem o que é necessário para gerir um hospital de alta complexidade, 

comprovado no nível de concordância destes com os atributos da competência 

conhecimentos, habilidades e atitudes. O perfil encontrado indica, na concepção semelhante 

das colaboradoras, um profissional com postura ética, conhecimento técnico-científico, 

capacidade de gerenciar e liderar sua equipe, e comprometido com a instituição. Embora as 

respostas fossem superestimadas, seus efeitos foram minimizados e não atrapalharam os 

resultados da pesquisa devido à existência de correlação entre as variáveis. Dessa forma, 

depreende-se que existe empenho das chefias de Enfermagem no desenvolvimento de suas 

competências gerenciais. Entretanto, essa disposição não tem sido elemento suficiente para 

superar as dificuldades de ordem política e econômica que perpassam um Complexo 

Hospitalar Público. 

Palavras-chave: Gerência de Enfermagem. Perfil ideal do gestor. Gestão por competência. 



 
 

 

ABSTRACT 

Management of nursing services is a complex activity that requires professional competence. 

Changes in health care demand a more flexible and adaptive profile of professional nurse 

managers. Therefore, it is necessary to mobilize new skills. This study is guided by necessary 

skills for management in nursing, considering the technological and administrative changes 

observed in public hospitals. We hereby present the new management scenarios and aspects 

that are essential to the acquisition of skills such as knowledge, abilities and attitudes. It is 

considered that the nurse manager must have the responsibility to provide a learning 

environment in which workers can acquire new skills and exercise them freely. The research 

questions of this study were basically the following: which core competencies must the 

nursing manager have to manage a health institution and what would be the ideal profile for 

such manager?   The overall objective of this research was, therefore, to identify the current 

profile of the nursing manager, comparatively analyzing this real profile with the 

recommended ideal profile in the current literature.  For this survey, of exploratory and 

descriptive nature, we used a combination of qualitative methods to the quantitative 

(qualitative and quantitative) kind and it is based on the concept of management by 

competence and their attributes: knowledge, skills and attitudes.  It consisted of a survey 

involving 36 nurse managers from outpatient of clinical and surgical imaging clinics from a 

federal public hospital located in the city of Fortaleza, the University Hospital Walter 

Cantídio (HUWC). Data were collected from November 2014 to January 2015, through 

electronic questionnaire in google docs. The population was predominantly female (100%) 

and aged between 48 and 53 years of age (36.1%). The results revealed the perception of the 

researchers on current and ideal profile of ideal professional competence for exercising 

managerial activities at the HUWC, highlighting the attributes related to knowledge 

management and strategic and operational planning skills with leadership skills and 

teamwork, attitude and leadership as well as professional ethics. It was found out that 41% of 

the managers‟ work period had been between 6 and 10 years at the position of manager. 

Regarding the profile for managing, the predominant characteristics were: leadership (33%), 

teamwork (30%) communication / good interpersonal skills (28%). From the results, we got 

to the conclusion that managers know what is needed to manage a highly complex hospital, 

confirmed by the level of agreement of those with the attributes of competence knowledge, 

skills and attitudes. The profile indicates, in the similar design of the collaborators, a 

professional with ethical, technical and scientific knowledge as well as ability to manage and 

lead his team and who were committed to the institution. While responses were 

overestimated, their effects were minimized and did not minimize the research results due to 

the existence of correlation between the variables. Thus, it can be seen that there is 

commitment of the nursing managers to develop their management skills. However, that 

provision has not been a sufficient basis to overcome the difficulties of political and economic 

order that underlie a Public Hospital Complex. 

 

Keywords: Nursing Management; Ideal profile manager; Competence Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas instituições de saúde, o gerenciamento dos serviços de Enfermagem constitui-

se uma atividade extremamente complexa, pois exige dos profissionais competências 

peculiares para a implementação de estratégias adequadas ao cenário hospitalar. Neste 

contexto, diversos estudos dedicaram-se a traçar as perspectivas das competências do gerente 

administrativo, estabelecendo em seu conjunto, discussões acerca das competências 

“imprescindíveis” ao gestor a fim de conduzir a organização do serviço para obter um bom 

desempenho em um ambiente em iminente transformação.  

Na gestão pública, os princípios administrativos não diferem muito dos praticados 

na administração particular. Nos dois casos, os gestores têm em suas mãos responsabilidades 

de lidarem com os bens pertencentes ao povo, e por isso devem gerir com ética, eficácia e 

comprometimento com a legislação vigente. 

Atualmente, a gestão de uma instituição de saúde caracteriza-se como sendo um 

árduo desafio aos seus gestores, em especial as públicas, onde a gestão não é simplesmente 

uma questão relacionada à eficiência, mas trata-se, sobretudo, do cumprimento de normas 

jurídicas descritas na Constituição Federal de 1988. 

As mudanças no mundo do trabalho se devem, em parte, à reformulação do 

modelo assistencial proposto para o Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e tem afetado 

a gestão na área de saúde, sobretudo nos hospitais. O impacto tecnológico associado à 

inserção de novos saberes necessários ao exercício das diferentes profissões da saúde, é 

dinâmico e exige de todos os seus profissionais constante aperfeiçoamento para a adaptação 

às mudanças impostas pelas inovações tecnológicas que são agregadas à rotina de trabalho.  

No Brasil, no século XX, desde a década de 90, a tipologia de gestão por 

competência vem sendo evidenciada nas discussões do meio acadêmico e empresarial. 

Autores brasileiros, como Ruas (2005, p. 94), Dutra (2004), Fleury e Fleury (2010), Rabaglio 

(2008), em suas obras, dão valiosas contribuições em relação ao tema. Conforme Fleury e 

Fleury (2001, p.183), o assunto competência vem sendo “[...] associado a diferentes instâncias 

de compreensão: no nível da pessoa (a competência do indivíduo), das organizações (core 

competence) e dos países (sistemas educacionais e formação de competências).”  

A década de 90, com seus desafios de crescente competitividade e globalização 

das atividades, levou ao alinhamento definitivo das políticas de gestão de recursos humanos 

às estratégias empresariais, incorporando à prática organizacional o conceito de competência, 

como base do modelo para gerenciarem pessoas (FLEURY; FLEURY, 2004, p.78). 
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A palavra competência é usualmente do senso comum, e refere-se à pessoa com 

certa qualificação, preparação, e capacidade para realizar uma tarefa. A definição mais 

comum de competência utilizada por profissionais da área de recursos humanos segundo o 

autor supracitado é: “conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes (CHA) que afetam a 

maior parte do trabalho de uma pessoa e que se relacionam com desempenho no trabalho”. 

Essa pessoa atua como agente de transformação de conhecimento, habilidades e atitudes em 

competência entregue para a organização, e isso pode ser caracterizado como agregação de 

valor ao patrimônio de conhecimento da organização. E Fleury e Fleury (2001, p.185) 

continuam a dizer que, “a competência pode ser mensurada, quando comparada com padrões 

estabelecidos e desenvolvida por meio de treinamento”. 

A competência é o conhecimento das pessoas na prática e na ação, gerando 

resultados desejados em busca de atingirem os objetivos organizacionais. Comumente, 

manifesta-se quando é utilizado, caracterizando assim, sua orientação para ação. Quanto mais 

conhecimento um indivíduo possui, mais abrangente torna-se sua capacidade de apreciação e 

de análise e, por conseguinte, melhor será a qualidade de suas ações. 

Possuir conhecimento é necessário, porém não suficiente para que as 

competências existam de fato. Por outro lado, formar uma competência não significa descartar 

o conhecimento, e tampouco uma competência é o próprio conhecimento. As competências 

utilizam, integram ou mobilizam o conhecimento em situação de ação. 

Nesse contexto, parece claro e evidente que as pessoas possuem CHA, as quais 

estão relacionadas aos conhecimentos individuais, às habilidades e às características de 

personalidade que influenciam primorosamente no seu desempenho. Essas competências, 

quando desenvolvidas, potencializam o alcance dos objetivos pessoais e organizacionais, que 

podem gerar proveitos para a organização quando os colaboradores entregam suas habilidades 

no intuito de atingirem os objetivos organizacionais e seus próprios objetivos. 

Gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil, que se possa exigir dos gestores sem 

prepará-los, treiná-los, fornecendo ferramentas consistentes, práticas e objetivas, para que 

possam fazer gestão de pessoas com qualidade, nivelando cultura organização e lideranças. 

Em uma organização onde a cultura da gestão se estabalece ao sabor do estilo de cada gestor, 

a comunicação interna transforma-se em “caos”, pois cada um acaba trabalhando com seus 

próprios conceitos, métodos e valores, sendo indiferente e até mesmo incompatível com os 

outros. Isso cria imensas barreiras na comunicação entre líderes e equipes, entre pares, entre 

áreas e entre unidades, ou seja, nas relações interpessoais de todos os níveis. 
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Segundo Dutra (2001, p.1) a forma de gerir pessoas vem causando, ao longo dos 

últimos anos, um desconforto crescente nos indivíduos, nos gestores, nos dirigentes e nos 

profissionais de recursos humanos. Tal desconforto reflete o descompasso existente entre as 

práticas de gestão e as necessidades da empresa moderna e das pessoas. Eliminar esse 

descompasso exige introdução de conceitos novos para ajudar a compreender e implementar 

práticas renovadas no âmbito da gestão de pessoas. 

A prática educacional no modelo por competências precisa atentar para a 

formação de profissionais que provoquem e sustentem as mudanças no mundo do trabalho, e 

não apenas se adaptem a elas. 

Portanto, tornam-se necessários estudos permanentes nesta área para que essa 

prática se efetive, pois proporcionam maior expertise e consequentemente maior qualidade na 

gestão. Sendo a Enfermagem uma ciência que possui um amplo universo e que perpassa as 

habilidades técnicas, quando o enfermeiro se apropria de conhecimentos sobre a gestão, 

garante uma posição diferenciada como líder no gerenciamento dos recursos humanos da 

equipe a qual gerencia. Assim, ao assumir novos papéis frente às novas exigências, os 

enfermeiros necessitam mobilizar competências. 

Atualmente, já se sabe que para cada cargo é necessário um CHA completo. Cada 

pessoa que se candidatar a um cargo, faz-se necessário ter o CHA, o perfil que o cargo exige 

ou de que necessita. Assim, na falta dessa compatibilidade de perfil, dificilmente haverá 

eficácia nos resultados, o que significa que estamos vivenciando uma nova realidade que 

requer uma nova metodologia para gestão de pessoas, baseadas em ferramentas consistentes 

de gestão que nos deem a possibilidade de potencializar resultados. 

De acordo com Bernardino (2010), perfil é um conjunto de características 

humanas que definem um profissional, e estão relacionadas à formação para o exercício de 

uma determinada função.  

A área da Gestão por Competências se apresenta como um modelo inteligente da 

gestão e do desenvolvimento de riquezas humanas (recursos humanos) e organizacionais que, 

de acordo com Zabot e Silva (2002, p.100), fundamentam-se em quatro pilares: “[...] interesse 

(saber ser); atitude (saber agir); saberes (conhecimento); e habilidades (saber fazer).” A 

sinergia dessas competências essenciais norteará a formação do perfil do gestor estratégico 

das instituições de saúde.  

Nesse contexto, os hospitais procuram adequar-se, inspirados na indústria, usando 

novas ferramentas gerenciais como o Balanced Score Card (BSC), a gestão do conhecimento, 

da informação e das competências, a liderança coach e as unidades de negócios. Nesta nova 
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conformação, as competências que o indivíduo possui passam a ter valor, pois o qualificam no 

exercício profissional. 

Como consequência, a questão da competência passa a ser central nas discussões 

que tratam do desenvolvimento de pessoas, para o alcance de objetivos, sejam eles quais 

forem. Furukawa e Cunha (2011, p.109) dizem que para a Enfermagem, por exemplo, a busca 

por competência, do ponto de vista dos pressupostos teóricos que a fundamentam, está 

tradicionalmente mais ligada ao ensino, e instituída pela nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional ou LDB, de 20 de dezembro de 1996, promulgada no Diário Oficial da 

União (DOU) pela Lei nº 9.394/96, em substituição à primeira LDB publicada em 20 de 

dezembro de 1961 (BRASIL, 2001, p.7). A mesma teve papel fundamental nos rumos da 

educação nacional e impactou diretamente sobre a questão da formação do enfermeiro e do 

ensino na enfermagem. 

Competências essenciais são as atividades mais importantes para a sobrevivência 

da organização hospitalar e fundamentais para a formulação da estratégia organizacional. 

Todavia, o problema que se apresenta é que são poucos os dirigentes de instituições de saúde 

que são dotados de competências gerenciais essenciais e específicas para gerirem essas 

complexas instituições. 

Para Prahalad e Hamel (1998, p.298), “[...] as competências essenciais são o 

aprendizado coletivo na instituição, especialmente como coordenar as diversas habilidades de 

produção e integrar as múltiplas correntes de tecnologia.” Os autores acreditam que os pontos 

fundamentais a serem considerados por uma organização são: a identificação e maximização 

de suas competências-chave e a identificação das que faltam para que possam atingir os 

objetivos desejados no futuro. Os autores acrescentam ainda, dizendo que as “Core 

Competences”, ou competências-chave, consistem num conjunto único de habilidades que 

inclui uma componente tecnológica e uma componente de aprendizagem, ambas de forma 

combinada.  

A gerência pode ser definida como a arte de pensar, decidir e agir, com foco na 

obtenção de resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e avaliados, que 

precisam ser alcançados através das pessoas e de uma interação humana constante. Partindo 

dessa definição, conclui-se que a gerência em saúde é um conceito inspirado na prática diária, 

que necessita ser articulado e integrado nos processos de organização dos serviços, ao passo 

que para obter bons resultados, aperfeiçoa o trabalho a fim de gerar uma assistência 

estruturada aos usuários dos serviços de saúde. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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Portanto, os responsáveis pela gerência em saúde, em todos os seus níveis, devem 

estabelecer um perfil dotado de competências específicas para o cargo, que possam ser 

exigidas como critério de escolha ou indicação dos gestores para gerenciarem essas 

instituições. Conforme Horta (2004, p.9), “[...] o profissional do futuro será um especialista 

multidisciplinar, pois precisa conhecer sua área, tanto quanto possuir formação abrangente das 

diferenças da sociedade contemporânea.” 

A gerência deve se envolver tanto com o cumprimento de tarefas fragmentadas 

centradas em procedimentos isolados quanto precisa aderir e se comprometer a um processo 

de produção de cuidados à saúde, por ser um fator de grande potencial para reflexão e revisão 

das atividades executadas pelos trabalhadores.  

O gerente de Enfermagem tem assumido importante papel nos serviços de saúde, 

por ser o responsável pela coordenação da rotina de trabalho dos serviços de Enfermagem 

através da tomada de medidas que integrem as áreas administrativas, assistenciais e de 

ensino/pesquisa, visando o atendimento de qualidade do usuário. Tais medidas incluem: 

previsão, provisão, manutenção, controle de recursos materiais e potenciais humanos para o 

funcionamento do serviço e pela gerência do cuidado que consiste no diagnóstico, 

planejamento, execução e avaliação da assistência, delegação das atividades, supervisão e 

orientação da equipe de enfermagem. 

Um processo de gestão por competência, nas instituições de saúde, torna-se cada 

vez mais necessário, em decorrência das constantes evoluções: sociais, econômicas e 

tecnológicas. Pelo dinamismo com que a informação transcorre pelo mundo, a difusão do 

conhecimento torna-se sem fronteira, interligando nações, o que de certa forma passa a exigir 

cada vez mais a presença de um profissional multidisciplinar, atualizado e com visão ampla 

de todo esse processo de transformações. 

A partir deste cenário, parece evidente que o enfermeiro gerente deve estar atento 

e preparado às mudanças, buscando alternativas para os serviços de Enfermagem, e 

contribuindo com as organizações de saúde na melhoria da gestão que impacta no 

atendimento dos clientes internos e externos. 

Exige-se do enfermeiro: o conhecimento (que conheça o que faz), habilidades 

(que faça corretamente) e que tenha atitudes adequadas para desempenhar seu papel, 

objetivando resultados positivos. Porém, além de ser competente no que faz, o enfermeiro 

deve garantir competência por parte de sua equipe. 

Esta tripla responsabilidade é favorecida pelo fato de que, na organização 

hospitalar, a posição do enfermeiro no exercício da gerência o situa na esfera central de 



 
21 

 

processos de aprendizagem. Essa posição também o coloca no processo de desenvolvimento 

do conhecimento, necessário e fundamental para a aquisição e o desenvolvimento de 

competências, que lhe conferem qualificação para atuação frente ao cruzamento dos fluxos 

vertical e horizontal de informações, elos entre a alta gerência e os trabalhadores da linha de 

frente. 

Neste contexto, Bernardino (2010, p.352) cita que existem quatro dimensões 

inerentes à atividade gerencial do enfermeiro no hospital: dimensão técnica, que diz respeito 

aos aspectos mais gerais e instrumentais do próprio trabalho; a dimensão política, em que se 

articula o trabalho gerencial ao projeto que se tem a empreender; a dimensão comunicativa, 

que diz respeito ao caráter da negociação; e a dimensão do desenvolvimento da cidadania, que 

toma a gerência como uma atividade que contém e está contida em uma perspectiva de 

emancipação dos sujeitos sociais. 

Para o enfermeiro é importante ter um modelo de gestão por competências 

fundamentado no conhecimento, habilidades e atitudes, como também nas qualidades 

individuais e profissionais que podem ser adquiridos durante sua formação acadêmica e sua 

vivência como um todo (PEDUZZI; ANSELMI, 2002, p.393).  

Em uma pesquisa com enfermeiros gerentes de hospitais e agências de saúde 

pública dos Estados Unidos da América (EUA), realizada pela Nursing Leadership Institute, 

seis categorias de competências surgiram, baseadas nos resultados da investigação: domínio 

pessoal, eficácia interpessoal, gestão financeira, gestão de recursos humanos, cuidados (com 

pessoal, paciente e consigo) e pensamento sistematizado (FUKURAWA; CUNHA, p.108). 

No campo da saúde, para fins de análise, verificam-se algumas das diferenças nas 

atribuições dos enfermeiros gerentes de unidade diante das modificações decorrentes das 

políticas de saúde vigentes, principalmente as advindas da implantação das estratégias do 

SUS, e nota-se a necessidade dessas práticas sofrerem ancoragem em novos paradigmas de 

gestão, e nessa perspectiva, em novos modelos de gestão, que demandam um perfil 

diferenciado dos gestores, com competências essenciais que os diferencie em relação à gestão 

tradicionalmente desenvolvida nesse campo. 

Esse é um dos grandes desafios a serem perseguidos por parte, tanto desses atores 

sociais que se propõem a estar à frente destas unidades, quanto dos órgãos formadores de 

recursos humanos em saúde, aos quais cabe a tarefa de preparar profissionais para assumirem 

a transformação dessas práticas, bem como estabelecendo parcerias para a educação 

permanente. 
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No chamado modelo tradicional de assistência à saúde, rotineiramente o gerente 

atua como um mero chefe de pessoal, se atendo a atividades exclusivamente de ordem 

burocrática, exercendo um papel controlador e centralizador, no qual sua visão é limitada e 

predominantemente voltada para o intramuros.  

Diante do exposto, surge para a autora uma motivação particular surgiu em 

direção a esta temática, por curiosidade natural e necessidade própria, haja vista estar à frente 

da gerência de uma das unidades de internação de um hospital de ensino superior, assumindo 

uma função de multiplicadora de conhecimentos e comportamentos, e por isso, buscando 

compreender melhor o papel do gerenciamento na prática da enfermagem hospitalar.  

As competências essenciais norteadoras para o perfil do enfermeiro gerente foram 

requisitos indispensáveis no momento de sua eleição ou indicação para assumir a função, 

considerando que a tipologia de gestão por competência ainda é muito recente no Brasil. 

Faz-se necessária a realização de esforços incessantes na busca de conhecimentos 

que possibilitem o desenvolvimento de competências gerenciais, baseadas nas características 

próprias dos hospitais públicos, propiciando assim um perfil gerencial estratégico adequado. 

Dessa maneira, a relevância desta pesquisa se dá pela necessidade de conhecer a 

percepção dos profissionais que exercem a gerência das unidades de atendimento do HUWC 

acerca de quais são as competências necessárias à operacionalização dessas novas práticas de 

gestão que privilegiam o coletivo e o trabalho participativo, e problematizar se a formação e o 

preparo específico desses gestores influencia no modo de operacionalização das estratégias e 

da dinâmica das equipes envolvidas nos serviços, tendo em vista subsidiar dados para compor 

um perfil de competências gerenciais compatíveis com os novos modelos de gestão em saúde. 

Visando analisar o perfil dos gerentes de Enfermagem no Hospital Universitário 

Walter Cantídio (HUWC), pergunta-se: quais competências essenciais o gerente de 

Enfermagem precisa ter para gerir uma instituição de saúde, e qual seria o perfil ideal 

sob a ótica dos atuais gestores? 

Assim sendo, o objetivo geral desta dissertação é identificar, no HUWC, o perfil 

atual do gerente de Enfermagem, na sua realidade interna, analisando comparativamente este 

perfil real com o perfil ideal preconizado na literatura vigente. E os objetivos específicos são 

levantar o papel do enfermeiro e suas competências gerenciais; descrever as competências 

gerenciais sob a ótica dos próprios gerentes de Enfermagem do HUWC; analisar 

comparativamente o perfil ideal e o perfil real do gerente de Enfermagem do HUWC, à luz da 

teoria e na perspectiva Weberiana do perfil real e ideal.  
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2 O PAPEL DO ENFERMEIRO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

A continuidade da assistência é uma das características do trabalho da 

enfermagem, na área hospitalar, em que profissionais se alternam em turnos de trabalho 

sequenciais, para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários, nas 24 horas do dia. 

Nesse âmbito, a produção dos cuidados de enfermagem resulta do trabalho em equipe e 

configura-se como dinâmica que transcende o simples somatório de esforços individuais. Para 

alcançar resultados qualificados de cuidado, é imprescindível que haja padrão de liderança 

igualmente compatível na equipe de trabalho. Essa, por sua vez, é impulsionada e 

potencializada, quando pode contar com coordenação estratégica e integradora, capaz de 

articular o trabalho coletivo, visando o alcance de objetivos comuns. 

Nessa direção, pressupõe-se a inequívoca habilidade de liderança que deveria 

perpassar o papel do chefe, embora nem todo chefe seja líder, segundo Marquis e Huston 

(2005, p.477). Para estes autores, o termo chefe ou gerente usualmente remete à ocupação de 

um cargo, embora só o cargo não torne alguém líder, pois são os comportamentos e as 

atitudes que revelam se uma pessoa, de fato, ocupa posição de liderança. Mesmo assim, nas 

organizações, esperar que todo chefe seja um líder converte-se em regra de ouro.  

Além disso, no estágio atual das relações de trabalho, vem-se conferindo especial 

importância a equipes líderes e proativas, com fomento de arranjos organizacionais mais 

colegiados e participativos que democratizem a gestão (MARQUIS; HUSTON, 2005, p.477). 

Essa condição reforça a necessidade de olhar atento aos processos de condução aos cargos de 

chefia, na área de enfermagem. Cogita-se que, de alguma forma, a (re)produção do imaginário 

das equipes sobre essa questão tão relevante repercuta no perfil e no respectivo preparo dos 

enfermeiros para a ocupação dos cargos formais estratégicos, na estrutura hospitalar. Para 

Santos, Oliveira e Castro (2006, p.395), em alguns contextos, inclusive, vem-se falando no 

preparo do staff de enfermagem, em resposta ao planejamento da sucessão de enfermeiros, em 

posições administrativas que usufruem de visibilidade e de influência nos fluxos ascendente, 

descendente e horizontal da vida organizacional. 

Nesses processos, também é preciso levar em conta o papel de dupla 

representação, que recai no enfermeiro em cargo de chefia/gerência: de um lado, ele lida com 

necessidades e expectativas do grupo de trabalho sob sua coordenação; de outro, depara-se 

com necessidades e expectativas que são demandadas pela própria instituição, em prol dos 

objetivos organizacionais. Nesse sentido, ainda para Santos, Oliveira e Castro (2006, p.396), o 

desafio de gerenciar unidades de serviços de saúde desencadeia repercussões entre esses 
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trabalhadores da linha de frente que, em meio às dificuldades do cotidiano, passam a 

confrontar a liderança exercida pelo enfermeiro. 

 

2.1 História da formação e efetivação do profissional enfermeiro 

 

Quando se estuda a história da Enfermagem, seja focando o ensino, a assistência 

ou o movimento associativo, encontra-se um passado repleto de representações simbólicas 

que marcam diferentes períodos de tempo e diversos povos e culturas, cujos impactos atingem 

o exercício profissional do enfermeiro, pois História e Enfermagem têm em comum o mesmo 

objeto de estudo: a vida humana. Na visão de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p.23), é 

impossível não relacionar a história da Enfermagem à história social e política (religiões, 

guerras, migrações, doenças), ou mais especificamente à história das mulheres, devido à 

composição do gênero, tampouco, ao desenvolvimento da saúde e da medicina, movimento 

que permitiu a sistematização e a organização da profissão, profissionalização e 

profissionalismo. 

Acredita-se que quando não se conhece a história, corre-se o risco de construir 

representações equivocadas, manipuladas por grupos distintos que assumem o poder, sejam 

nos órgãos representativos que regem o exercício da enfermagem, no movimento associativo, 

ou na condução de escolas ou programas de ensino. Não raro, as representações geram 

preconceitos e estereótipos que significam a Enfermagem como distinta de outros saberes 

sobre a vida humana. 

Assim, entende-se que o conhecimento histórico da profissão elucida e fornece 

significado para o desenvolvimento da Enfermagem, uma vez que na vida profissional esse 

saber entra em cena quando enfermeiros utilizam o processo de enfermagem (e fazem o 

histórico do paciente), ou quando constroem estudos de caso, ou ainda quando diagnósticos 

de enfermagem são identificados, ou propostas de pesquisas são criadas. Em todas as 

situações, percebe-se que conhecimento histórico e Enfermagem são indissociáveis e devem 

ser integrados e entendidos desde a graduação. 

Para a compreensão do processo de formação/construção da identidade 

profissional, faz-se necessário pontuar o conceito de profissão. Para Rodrigues (2007, p. 47), 

na tradição europeia o termo profissão é equivalente a ofício, passível de designar qualquer 

ocupação. 

No dicionário de língua portuguesa Priberam (2011), a palavra profissão é 

definida como “[...] ofício, emprego, ocupação”. Já ofício, tem origem no latim officium que 
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significa dever, serviço, cuja definição se apresenta como “[...] profissão manual, modo de 

vida, obrigação, dever, função, fim, destino.” Segundo Rodrigues (2007, p.48), a constituição 

das profissões: 

 

Decorreria de alguns aspectos tais como uma especialização de serviços, permitindo 

a crescente satisfação de uma clientela; a criação de associações profissionais, 

obtendo para os seus membros a proteção exclusiva dos clientes e empregadores 

requerendo tais serviços, isto é, estabelecendo uma linha de demarcação entre 

pessoas qualificadas e não qualificadas, fixando códigos de conduta e de ética para 

os qualificados; o estabelecimento de uma formação específica fundada sobre um 

corpo sistemático de teorias, permitindo a aquisição de uma cultura profissional. 

 

No conceito de Lopes (2011, p.222) profissão é como  

 

Um conjunto de interesses reportando-se a uma atividade institucionalizada, de que 

o indivíduo tira os seus meios de subsistência, atividade que exige a posse de um 

corpo de saberes e de saberes-fazer e a adesão a condutas e comportamentos, 

nomeadamente de ordem éticas definidas coletivamente e reconhecidas socialmente.  

 

Para o autor, como profissão, a enfermagem caracteriza-se por uma atividade que 

mantém relações estreitas, com pessoas, ou seja, é uma profissão de relação humana. 

A formação em Enfermagem, na atualidade, caminha para uma nova abordagem 

centrada na aprendizagem de competências e habilidades aperfeiçoadas no processo de 

profissionalização, na qual implica dois componentes essenciais: a profissionalidade e o 

profissionalismo. Quando se fala em profissionalidade, refere-se aos saberes, competências e 

atitudes da ação profissional, ao passo que o profissionalismo diz respeito à busca de 

reconhecimento social, de um maior status do grupo profissional. Ainda segundo Lopes 

(2011, p.222), profissionalismo designa “[...] o correto exercício da profissionalização”, 

configurando como condutas e comportamentos, nomeadamente de ordem ética na definição 

de profissão. 

Na tradição inglesa, “professional” é aplicado apenas aos trabalhadores que 

possuem um nível elevado de qualificação, o que significa, na prática, apenas os diplomados 

do ensino superior. Neste estudo, adota-se o conceito de profissão de acordo com a tradição 

inglesa. 

A profissionalidade dos enfermeiros está pautada nos conhecimentos técnico e 

científico da arte de cuidar, prestar assistência e prevenir agravos à saúde, bem como a 

destreza manual, atividades psicomotoras, educação em saúde, trabalho em equipe, 

comunicação, relacionamento interpessoal, liderança, entre outras atividades inerentes ao 

ofício. Na visão de Martins et al. (2006, p.472) o profissionalismo na Enfermagem ainda tem 
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um caráter frágil e delicado, pois enfermeiros se organizam em movimentos associativos em 

busca de um espaço sócio-político, na tentativa de dar visibilidade à profissão, representada 

geralmente de forma equivocada pela sociedade e pelo senso comum. O alcance do status 

profissional frequentemente é caracterizado pela posição hierárquica ocupada pelo 

profissional ou pelo seu local de trabalho, em instituição de referência, com jornada de 

trabalho reduzida e com boa remuneração. 

É importante reiterar que a Enfermagem em nível superior é caracterizada como 

profissão, corroborando com a visão de Freidson (1996, p.143), quando afirma que a 

profissão é estabelecida a partir de uma ocupação, na qual são envolvidas as relações de 

poder, que no caso da Enfermagem, tem um aspecto particular ao ser compartimentada em 

categorias distintas. 

No desenvolvimento e evolução das práticas de saúde, durante o decorrer dos 

períodos históricos, as práticas de saúde instintivas foram as primeiras formas de prestação de 

assistência apresentadas pela enfermagem. Num primeiro estágio da civilização, estas ações 

garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, e eram originalmente associadas ao 

trabalho feminino, caracterizado pela prática do cuidar nos grupos nômades primitivos, como 

o domínio dos meios de cura. Mas posteriormente, esse conhecimento aliado ao misticismo 

passou a significar poder. 

Durante toda a existência da Enfermagem, a prática profissional pode ser 

explicada através de diversos enfoques. Por ser considerada ciência e arte, Vitari (2006) 

afirma que ela está sempre ligada aos mais diversos ramos do conhecimento como a ciência 

da administração, que contribui com uma parcela que se concretiza, principalmente, na 

administração do pessoal de enfermagem. Contudo, com a evolução tecnocientífica, a 

inserção do enfermeiro no campo da administração de recursos materiais ocorreu visando não 

tornar-se um ser burocrata, mas para buscar atender ao seu produto final – o paciente – com 

um atendimento de qualidade. 

De acordo com Nóbrega et al. (2008, p.334), Florence Nigthingale foi a 

precursora da história administrativa da Enfermagem, e é reconhecida como protagonista de 

um projeto social da saúde, que se fez necessário no âmbito das transformações sociais na 

segunda metade do século XIX, na Inglaterra. A administração de hospitais, a formação de 

enfermeiros e a educação em serviço foram, para Florence, a preocupação primordial de todo 

o seu empreendimento na Enfermagem, de acordo com a sua mais difundida obra, o livro 

“Notas Sobre Enfermagem: o que é e o que não é”, escrita em 1859 e só traduzida para o 

português em 1989.  
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Em outubro de 1854, período da guerra na Criméia, os soldados feridos eram 

atendidos com o mínimo de cuidados necessários. Foi então que Florence organizou a 

infraestrutura dos hospitais e introduziu uma enfermagem não só para cuidados diretos ao 

doente, mas de organização do ambiente e de serviços diversos como: limpeza, lavanderia e 

cozinha, entre outros, controlando-os através da supervisão rigorosa. Acrescente-se ainda a 

organização da hierarquia do serviço, com atenção à postura da Enfermagem. A demonstração 

da necessidade de aplicação das funções administrativas, como planejamento, direção e 

supervisão nos hospitais, trouxe-lhe o reconhecimento de primeira administradora hospitalar 

(TREVIZAN, 2006, p.95). 

Ainda de acordo com Trevizan (2006, p.95), entre os anos de 1873 e 1875, o 

sistema Nightingaliano chegou aos Estados Unidos, por iniciativa de um grupo de senhoras 

que atuavam como voluntárias para trabalhar durante a Guerra Civil americana.  

Florence Nightingale é considerada a fundadora da Enfermagem moderna em todo 

o mundo, obtendo projeção maior a partir de sua participação como voluntária na Guerra da 

Criméia, em 1854, quando com 38 mulheres (irmãs anglicanas e católicas) organizou um 

hospital de 4000 soldados internos, baixando a mortalidade local de 40% para o percentual de 

2%. Com o prêmio recebido do governo inglês por este trabalho, fundou a primeira escola de 

enfermagem no Hospital St. Thomas – Londres, em 24 de junho de 1860. Padilha e Mancha 

(2005, p.723) ainda informam que quando retornou da Guerra da Criméia em 1856, após dois 

anos Florence publicou um livro chamado “Notas sobre questões que afetam a saúde, 

eficiência e administração hospitalar do exército britânico.” Nele, é possível identificar todo o 

seu conhecimento acerca da administração na Enfermagem.  

Em seus estudos, Lima e Pereira (2003) mencionam que no século XIX, à partir 

da década de 20, a estrutura sanitária americana passou a influenciar a estrutura sanitária 

brasileira, através da Fundação Rockfeller, que prestava assistência técnica e financeira ao 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), órgão responsável pela criação da primeira 

escola de enfermagem no Brasil, em 1923. Na realidade do Brasil, até o início do século XX, 

a Enfermagem era praticada por religiosas, vindas geralmente da Europa para se ocupar dos 

doentes e preparar pessoal para exercer essa arte no país. O paradigma da Enfermagem cristã 

enfatizava no desempenho profissional valores relacionados a amor, abnegação e 

desprendimento, não valorizando a luta por remuneração digna, condições ambientais de 

trabalho adequadas e inserção na vida social e política.  

Em todas as mudanças curriculares no ensino de Enfermagem no Brasil, 

denuncia-se a predominância do modelo médico/hospitalar no ensino de graduação. Ito et al. 
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(2006, p.572) cita que a legislação sobre o ensino de Enfermagem desde a criação da Escola 

Anna Nery, compreendendo os currículos de 1923, 1949, 1962 e 1972, revelam que a 

formação do enfermeiro era centrada no polo indivíduo/doença/cura e na assistência 

hospitalar, seguindo o mercado de trabalho específico de cada época.  

De acordo com as DCN, de 07 de novembro de 2001 (BRASIL, 2001a), a 

formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: atenção à saúde, tomada de 

decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente 

(ITO et al., 2006, p.574). 

As DCN para os Cursos de Graduação em Enfermagem (DCENF) tiveram uma 

materialidade concretizada a partir de propostas que emergiram da mobilização das (os) 

enfermeiras (os), através da sua associação de classe, de entidades educacionais e de setores 

da sociedade civil interessados em defender as mudanças da formação na área da saúde.  

Na opinião de Fernandes e Rebouças (2006, p.445), as DCN expressam os 

conceitos originários dos movimentos por mudanças na educação em Enfermagem, 

explicitando a necessidade do compromisso com princípios da Reforma Sanitária Brasileira e 

do SUS. Completam que o grande desafio na formação do enfermeiro é transpor o que é 

determinado pela nova LDB, de 1996 e pelas DCN, de 2001 (BRASIL, 2001) ao formar 

profissionais que superem o domínio teórico-prático exigido pelo mercado de trabalho, como 

agentes inovadores e transformadores da realidade, inseridos e valorizados no mundo do 

trabalho.  

 

2.2 Bases teóricas da administração em Enfermagem 

 

A prática de Enfermagem condensa em si o saber de várias ciências e tem 

denotado cada vez mais a importância de um bom sistema administrativo, para facilitar tanto a 

sua prática, como sua organização. Para Matos e Pires (2002, p.187), a administração é uma 

arte e uma técnica que remonta aos primórdios da civilização e vai crescendo em escopo e 

complexidade na medida em que crescem as cidades, organizam-se os Governos e surgem as 

grandes empresas fabris, a partir da 1ª Revolução Industrial. Ainda afirma que hoje, elevada 

ao status de ciência, a administração é o resultado da contribuição de inúmeros engenheiros, 

psicólogos, sociólogos, economistas, matemáticos, estatísticos, contadores e advogados. 

A Escola Brasileira de Enfermagem, sob influência da precursora Florence 

Nightingale, seguiu com o ensino sobre técnicas, administração e disciplina. Trevizan (2006, 
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p.94), incentivadora há mais de uma década de estudos envolvendo a área administrativa da 

Enfermagem, ressalta a importância do cargo administrativo do enfermeiro e afirma que tal 

função é um dos elementos que definem o perfil deste profissional na atualidade. 

Complementa ainda, que ao longo dos anos, este profissional vem exercendo cada vez mais a 

administração dos serviços de Enfermagem e, neste contexto, menciona que a maioria das 

atividades está permeada por decisões.  

A ciência da administração e a Teoria Geral da Administração representam, hoje, 

as conquistas de uma longa história, no campo do conhecimento humano que despontou no 

início do século X, no quadro da Segunda Revolução Industrial. 

Em seus estudos, Kurcgant (1991, p.7) diz que no campo específico da 

administração das empresas, coube a dois engenheiros o lançamento dos fundamentos de uma 

Teoria Geral da Administração, dando origem à chamada Escola Clássica da Administração. 

O primeiro deles foi o norte-americano Frederick Taylor (1856-1915), com sua obra “Shop 

Management” (Gerência de Fábrica), lançada em 1903, que teve enorme repercussão nos 

meios acadêmicos e empresariais. O segundo – grego de nascimento, porém educado na 

França – foi o também conhecido engenheiro Henri Fayol (1841/1925), com seu trabalho 

“Administracion Industrielle et Generale”, publicado em 1916, e que, como o livro de Taylor, 

ganhou um prestígio extraordinário. 

Do ponto de vista didático, ainda para Kurcgant (1991, p.8), costuma-se dividir a 

Escola Clássica ou Teoria Clássica da Administração em dois grupos: o primeiro grupo 

encabeçado por Taylor chamado “Administração Científica”; e o segundo liderado por Fayol, 

denominado “Teoria Clássica da Administração”. Assim, a abordagem clássica da 

Administração cobre duas áreas distintas: a operacional, de Taylor, com ênfase nas tarefas; e a 

administrativa, de Fayol, com ênfase na estrutura organizacional. 

Segundo Ciampone e Kurcgant (2004, p.405) deste modo torna-se importante, e 

para melhor compreender a dita prática, refletir sobre a mesma, tendo em conta as Teorias da 

Administração. Para os mesmos, as denominadas Teorias de Administração de Taylor, 

considerado o Pai da Administração científica surgiram com o intuito de melhorar a 

produtividade empresarial, e possuem nomeadamente quatro princípios, que são: Princípio do 

Planejamento, Princípio da Preparação dos Trabalhadores, Princípio do Controle, e Princípio 

da Execução. 

Ao longo dos tempos e com a criação de várias empresas, houve a necessidade de 

aprofundar o conhecimento de como as administrar. Surgiu então a Teoria da Administração, 
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que possuía como pressupostos cinco variáveis básicas: as tarefas; a estrutura organizacional; 

as relações humanas; a tecnologia e o ambiente. 

A teoria da administração científica de Frederic Taylor, associada à prática de 

enfermagem, teve como base melhorar a produtividade dos profissionais através de várias 

abordagens de gestão. Matos e Pires (2002, p.334) acreditam que é possível encontrar 

frequentemente reflexos desta teoria na administração do pessoal e elaboração de escalas de 

serviço. 

Para a introdução da teoria operacional nos serviços de saúde, mais propriamente 

na vida dos enfermeiros, foram feitas análises do tempo de execução de tarefas e a qualidade 

dos profissionais, a partir da sua realização e com o intuito de gerir as suas competências para 

uma determinada tarefa que posteriormente irá melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços. 

A mesma enfatiza a tarefa, e leva o profissional de enfermagem a ser visto como uma peça de 

uma engrenagem, que desempenha tarefas de acordo com a sua especialização. Neste tipo de 

abordagem, os enfermeiros abandonam uma visão holística do doente e preocupam-se 

unicamente com o “como fazer”. 

No entanto, Matos e Pires (2002, p.334) afirmam que o desenvolvimento da 

Teoria de Administração, proporcionou à Enfermagem e outras profissões um modo diferente 

de organizar e administrar a prática da profissão propriamente dita, sendo deste modo um 

importante contributo no ramo organizacional. 

Sobre a Teoria Clássica da Administração, para Kurcgant (1991) uma das 

principais características dessa teoria estabelecida por Henry Fayol era a divisão do trabalho 

em órgãos, não havia uma preocupação da divisão individual, mas sim organizacional. A 

partir disso surgiu a divisão horizontal do trabalho que pressupunha o agrupamento por 

atividades no mesmo nível e a divisão vertical estabelecendo uma hierarquia. Fayol descrevia 

a empresa segundo seis funções: técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e 

administrativas. A maior preocupação de Fayol, de acordo com Matos e Pires (2006) era com 

a direção da empresa dando principalmente ênfase a todas as funções e operações que 

compunham o interior da mesma. 

O saber de administração, presente na formação do enfermeiro, sempre procurou 

conciliar o princípio de Administração Científica (Taylor) e da Teoria Clássica da 

Administração (Fayol), haja vista que esta última apresentava-se como necessária à 

organização hospitalar no Brasil (TREVIZAN, 2006, p.94). 

No panorama administrativo atual das instituições de saúde, no qual a 

Enfermagem está inserida, observa-se que a estruturação de segmentos ou órgãos atuam em 
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caráter individual e hierarquicamente não obedecem ao que é preconizado pela teoria clássica. 

Pois nesta concepção, Ciampone e Kurcgant (2004, p.405) explicam que a divisão por 

departamentos e consequentemente por autoridades responsáveis deve servir para organizar o 

serviço da empresa em sua totalidade e não separá-lo de seus objetivos. No cotidiano dos 

hospitais que em sua maioria trabalham com organogramas onde há a divisão vertical e 

horizontal das atividades e gerências, cabe enfocar os tantos conflitos vivenciados entre um 

setor e outro, uma gerência e outra, ocasionando uma falta de resolubilidade e 

consequentemente desmotivação do funcionário ao trabalho. 

Essas estruturas organizacionais, segundo estudiosos da Administração 

Contemporânea como Drucker (1997) e Motta (1998), sinalizam que as instituições com uma 

estrutura rígida, verticalizada e uma administração tradicional precisam projetar o mais rápido 

possível mudanças organizacionais que possam romper com os modelos administrativos 

estáticos, provenientes da Escola Clássica da Administração, pois estas se apresentam 

ineficientes para as demandas atuais. 

Nesse sentido, as novas formas de gerenciar emergem e passam a ser substituídas, 

parcial ou totalmente, por características condizentes com as novas tendências. Entretanto, 

Antunes (1997, p.34) aponta que esta substituição não deve ser entendida como “um novo 

mundo de organização societária, livre das mazelas do sistema produtor de mercadorias, nem 

tampouco compreendido como um avanço em relação ao capitalismo da era fordista e 

taylorista”. Ele acredita que esta substituição permanecerá com alguns ideais enraizados, 

sendo lenta e gradativamente substituídos pelas novas concepções. 

Ao visualizar o processo de trabalho em Enfermagem, concorda-se com Leopardi, 

Gelbecke e Ramos (2001, p.35), quando afirmam que é possível identificá-lo envolvendo 

áreas diferenciadas como o cuidar, o educar e o gerenciar. Ao destacar o gerenciamento de 

enfermagem, visualiza-se este como essencial à profissão por administrar e prover os recursos 

humanos, materiais, físicos, tecnológicos e de informação às unidades em que são 

desenvolvidos os serviços de enfermagem. 

No século XX, período que compreende as décadas de 30 e 40, prevaleceu a 

influência das teorias administrativas em 70% dos artigos publicados; e nas décadas 

posteriores, até meados de 1980, esse percentual caiu para 50% (CARRASCO, 1987, p.186). 

Assim, percebe-se que a administração dos serviços de saúde sempre esteve ligada 

ao enfermeiro e no decorrer da história, quando Florence Nightingale consolidou de forma 

precoce o princípio da divisão do trabalho na enfermagem, em que as ladies nurses (termo 

usado para definir as mulheres que se responsabilizavam pela administração da enfermagem) 
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deveriam pensar e administrar o trabalho e as nurses (termo que define as mulheres que 

prestavam assistência aos pacientes) deveriam executá-lo, pois à partir disso o gerenciamento 

dos serviços de Enfermagem foi incorporado à sua práxis e até como contribuição privativa 

do enfermeiro. 

Atualmente, as informações mudam a cada fração de segundo e constantemente 

surgem novas tecnologias em diversas áreas, tais como: telecomunicações, engenharia 

genética, informática, medicina, entre outras, que obrigatoriamente impulsionam o processo 

de mudanças no interior das organizações. 

Nesta perspectiva, as organizações podem se considerar atualizadas somente por 

breves momentos, uma vez que em curto espaço de tempo o saber estará defasado e as 

informações desatualizadas pelas constantes mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. 

Esse cenário faz com que as organizações lutem contra o seu passado e o obsoletismo ainda 

existente, buscando cada vez mais a inovação e transformação necessárias (MOTTA, 1998, 

p.206). 

Isto posto, estudiosos da administração contemporânea, como Motta (1993, p.98), 

Drucker (1997), Tachizawa e Scaico (1997) sinalizam organizações que ainda adotam uma 

administração tradicional que conservam uma estrutura rígida e verticalizada deverão 

implementar o mais rápido possível um processo de mudanças organizacionais que possam 

romper com os modelos estáticos, ultrapassados e obsoletos provenientes da Escola Clássica 

da Administração, ineficientes para atender às atuais demandas. 

 

2.3  Atribuições do enfermeiro baseadas na Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem  

 

Nos diversos serviços de saúde, especificamente no âmbito hospitalar, a 

enfermagem tem assumido fundamental importância na articulação entre os vários 

profissionais da equipe, além de organizar o processo de trabalho, buscando concretizar as 

ações a serem realizadas junto a clientes que necessitam destes serviços para atender as suas 

carências de saúde-doença.  

Para compreender as atribuições do enfermeiro, é necessário entender 

primeiramente como se dá a constituição da equipe de enfermagem atualmente, bem como o 

resgate das origens da profissão. Oguisso (2005, p.33) relata que entre os séculos XVI e XVII, 

particularmente na Inglaterra, a Enfermagem começou a vivenciar a divisão social do 

trabalho. Assim, Florence Nightingale, de fato, tornou a Enfermagem uma profissão 



 
33 

 

respeitável, recrutando jovens e senhoras da alta sociedade para formar um grupo de líderes 

para as categorias matron e sister; ou seja, gerentes e supervisoras, mas também selecionou 

jovens de outras classes para fazer o trabalho mais pesado (nurses), que correspondiam às 

enfermeiras assistenciais. Os hospitais eram dirigidos pela matron e o cuidado executado 

pelas sisters.  

No século XIX, as escolas nightingaleanas formavam duas categorias distintas de 

enfermeiros: as ladies-nurses, que procediam de grupo social com maiores recursos e que 

desempenhavam funções diferenciadas, incluindo a supervisão e o controle dos serviços de 

Enfermagem; e as nurses, que pertenciam aos estratos sociais mais baixos e desenvolviam o 

trabalho manual de Enfermagem, sob supervisão das ladies. 

Conforme relata George (2000), no início do século XX, nos EUA, cujo modelo 

de Enfermagem foi transplantado da Inglaterra, a enfermeira Virginia Henderson (1897-

1996), docente da “Columbia School”, pesquisadora associada emérita da Universidade de 

Yale, chamava a atenção para o fato de que o enfermeiro assumia tarefas que o desviavam de 

seu papel, enfatizando a necessidade de priorizar suas funções exclusivas no processo do 

cuidado. E defendia, no seu livro Princípios e práticas de Enfermagem, que o paciente é a 

figura central dos cuidados de enfermagem e o enfermeiro deve ajudá-lo a tornar-se 

independente na satisfação de suas necessidades o mais cedo possível. 
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3 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Na área de Saúde, a Enfermagem vem conquistando o respeito e o prestígio da 

sociedade brasileira, e segundo a Resolução nº 293/04, de 21 de Setembro de 2004, que fixa e 

estabelece parâmetros para dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas 

instituições de saúde, as estatísticas para o número de profissionais de enfermagem 

registrados no COFEN são de aproximadamente 1.856.686, com superioridade numérica em 

relação a outras profissões atuantes na área da saúde, integrando 55% da mão-de-obra do 

setor, conforme a  Resolução nº 293/04, de 21 de Setembro de 2004 (COFEN, 2004). 

Estes dados correspondem a 346.968 enfermeiros, 228.030 técnicos de 

enfermagem, 504.885 auxiliares de enfermagem, 41 parteiras e 26.132 atendentes de 

enfermagem (hoje estes últimos não prestam mais cuidados diretos aos pacientes), totalizando 

1.106.056 profissionais, de acordo com dados do COFEN de 2012. Bueno e Queiroz (2003, 

p.118) definem a enfermagem como uma profissão que integra ou articula a ciência, a arte, o 

ideal de ser ou a ética, como base para desenvolver suas ações e atividades práticas na 

assistência à saúde, no ensino e na pesquisa. 

Na atual realidade, o profissional enfermeiro está presente em todos os níveis de 

prestação de serviços à saúde, desde a atenção básica até os serviços da mais alta 

complexidade; bem como atua no ensino do pessoal de nível médio, técnico e nos cursos de 

graduação em Enfermagem. Apresenta importante produção técnico-científica, contribuindo 

para elucidar a transformação dos processos assistenciais e para a construção de novos 

conhecimentos sobre o cuidado de enfermagem em saúde (SANTOS; SANTOS; SANTANA, 

2002, p.329). 

O trabalho de enfermagem possui atualmente uma característica marcante no 

processo de trabalho pelo fato de que este deve ser desenvolvido a partir da realização de 

quatro subprocessos, que são: cuidar ou assistir, administrar ou gerenciar, pesquisar e ensinar 

(FELLI; PEDUZZI, 2005, p.7). Esses campos são interligados na prática profissional, 

possuem um corpo científico próprio que os fundamenta e possibilita o desenvolvimento de 

um cuidado de qualidade ao paciente. 

Na Constituição Brasileira de 1988 está estabelecido que a assistência à saúde é 

um serviço público, e é livre à iniciativa privada. Assim, o enfermeiro desenvolve suas ações 

quer no âmbito público, quer no particular em Instituições de Saúde, sendo um agente 

público, e assim, enquadrado no preceito constitucional acima considerado. O Código de 
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Deontologia de Enfermagem, inserido no Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, republicado 

como anexo pela Lei n.º 111/2009 de 16 de Setembro de 2009, Seção II, prevê que: 

 

As profissões são exercidas em função de um conhecimento com predomínio do 

elemento técnico. Os conhecimentos são postos a serviço do homem como indivíduo 

e comunidade. Declara ainda que “quando o ser humano se apresenta sob as vestes 

de um profissional, os deveres são normas de conduta que orientam o exercício de 

suas atividades, nas relações dos profissionais entre si, com seus clientes e com a 

comunidade. (BRASIL, 2009, p.12). 

 

A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que trata do exercício profissional de 

Enfermagem e dispõe em seu art. 1º que “[...] é livre o exercício da enfermagem em todo o 

território nacional, observadas as disposições desta Lei.” (COFEN, 2010, p. 22). 

Regulamenta que é o enfermeiro quem coordena a equipe de enfermagem, tendo 

como integrantes da equipe o auxiliar e o técnico de enfermagem, ambos de nível médio; 

responsabiliza, privativamente, o enfermeiro pela direção dos órgãos de enfermagem, pela 

organização e direção dos serviços de enfermagem, bem como pelas atividades técnicas e 

auxiliares. Como integrante da equipe de saúde o enfermeiro tem participação no 

planejamento, organização, execução e avaliação dos planos de assistência à saúde; faz o 

diagnóstico e prescrição de medicamentos estabelecidos em protocolos institucionais de 

saúde; participa de projetos de extensão e de pesquisa, de comissões de saúde e de outras 

atividades previstas na legislação que dispõe sobre o exercício de Enfermagem (BRASIL, 

1986). 

No século XX, década de 90, a publicação do Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros (REPE) iniciou um ciclo novo na profissão. Em 1996, o Decreto 

Lei nº 161/96, que dispõe sobre a forma de anotação e o uso do número de inscrição ou da 

autorização pelo pessoal de enfermagem, afirma que a categoria registrou, no decurso dos 

últimos anos, uma evolução, quer no âmbito da formação de base, quer no que diz respeito à 

complexidade e dignidade do exercício profissional, o que torna imperioso reconhecer, como 

significativo, o valor do papel do enfermeiro na comunidade científica e de saúde, bem como 

no que concerne à qualidade e eficácia da prestação de cuidados de saúde (COFEN, 2010). 

Nesse decreto, no Capítulo IV do Exercício e Intervenção dos Enfermeiros, Artigo 9º afirma 

que: 

 

Os enfermeiros concebem, realizam, promovem e participam de trabalhos de 

investigação que visem o progresso da enfermagem em particular e da saúde em 

geral; e considera também que os enfermeiros contribuem no exercício da sua 

atividade na área de gestão, investigação, docência, formação e assessoria, para a 

melhoria e evolução da prestação dos cuidados de enfermagem. (COFEN, 2010, p. 

22). 
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A liberdade de exercer a profissão que a Constituição garante, é limitada pelas 

condições de capacidade estabelecidas na Lei nº 2.604/55 (BRASIL, 1955). Em relação à 

responsabilidade legal, as autoras Oguisso, Freitas e Luchesi (2009, p.96) afirmam que, tanto 

o Código Civil como o Código Penal instituem normas de preceito geral que atingem todos os 

indivíduos dentro do território nacional; logo, atingem também todos os profissionais de 

enfermagem, detalhando as responsabilidades em três modalidades: civil, penal e ético-

profissional, podendo incluir também a responsabilidade funcional que é contratual de 

trabalho, ou função pública. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece que “[...] responde 

pela infração quem a cometer ou de qualquer modo concorrer para sua prática, ou dela se 

beneficiar.” O COFEN preceitua no Capítulo III, artigo 20 do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE), sobre as responsabilidades dos profissionais de 

enfermagem que devem “[...] responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades 

profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe [...]”; e 

prescreve como deveres dos profissionais de Enfermagem “[...] exercer a Enfermagem com 

justiça, competência, responsabilidade e honestidade.” (COFEN, 2010, p. 22). 

Oguisso (2005, p.33) também diz que a Enfermagem, assim como outras 

profissões, tem sua responsabilidade aumentada perante a sociedade decorrente do impacto 

causado pelas mudanças e transformações do mercado, como o contínuo progresso da ciência 

e tecnologia e a produção e difusão dos conhecimentos técnico-científicos, colocados à 

disposição do público. 

Sabe-se que a diversidade está presente na Enfermagem nos âmbitos cultural, 

social, pessoal e profissional, refletindo-se nas questões ética, de disciplina, hábitos e 

competências, que por sua vez sofrem influência contextual dessas áreas.  

Esta evolução da enfermagem ocorre nos diferentes contextos político, 

econômico, filosófico, tecnológico e sociocultural. Da tecnicidade centrada na doença, no 

início deste século, passou para a valorização da relação que se dá entre quem presta e quem 

recebe cuidados e, em seguida, para uma visão orientada para a formação que permite aos 

enfermeiros conhecer melhor a pessoa e ter uma ação terapêutica em nível individual e 

familiar (SILVA, 2002). 

O gerenciamento é um subprocesso complementar que constitui o processo de 

trabalho do enfermeiro. Assim, deve-se reconhecer o cuidado como foco possível e necessário 

de ser gerenciado dentro das instituições em uma dimensão que extrapole o tecnicismo e 

incorpore o conhecimento e atitudes de ordem racional e sensível. 
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É necessário que o enfermeiro perceba que a gerência não deve ser vista como 

uma atividade de caráter somente burocrático, mas uma prática que proporcione uma 

assistência em saúde condizente com as necessidades da população, já que na equipe 

multidisciplinar, ele é o profissional que legalmente é competente para o exercício da gerência 

nos serviços de saúde. 

Mesmo diante disso, o exercício da função gerencial pelo enfermeiro em nosso 

país permanece como uma questão mesclada de dúvidas, desentendimentos e incompreensões. 

O fato de o enfermeiro limitar-se a atividades administrativas em seu trabalho é considerado 

polêmico na profissão, tornando-se evidente a discrepância entre o que se espera do 

enfermeiro na visão teórica de enfermagem e o que se verifica ser sua atuação cotidiana nas 

instituições de saúde (TREVIZAN et al., 2006). 

A divisão do trabalho na Enfermagem, desde a sua profissionalização, traz o 

enfermeiro como figura responsável pela atuação administrativa nos serviços de saúde. Sua 

participação na gerência instiga a compreensão do significado desta prática, tendo em vista a 

evolução da Enfermagem como profissão. Porém, de acordo com as ideias de Ferraz (2000), o 

entrelaçamento entre cuidar e gerenciar sempre se mostrou como um desafio, tendo sido mais 

enfatizado a partir da década de 1990, tanto no aspecto da formação do enfermeiro como na 

atuação de lideranças de enfermagem. 

A partir dessas considerações, os diferentes subprocessos (cuidar ou assistir, 

administrar ou gerenciar, pesquisar e ensinar) compositores do processo de trabalho da 

Enfermagem precisam ser articulados na prática profissional, com foco no cuidado. Todavia, 

há uma divergência entre essa ideia e as demandas das instituições de saúde em que se 

inserem os enfermeiros, pois para a instituição, as funções administrativas desempenhadas por 

esses profissionais devem ser destinadas à produção com vistas a atender aos princípios 

capitalistas e não necessariamente à assistência de enfermagem. 

Esta disparidade de compreensão de atividade gerencial do enfermeiro colabora 

para que este profissional possua uma tendência ao afastamento do cuidado. Existe a 

priorização de tarefas, muitas vezes impostas pelas instituições de saúde, em detrimento à 

assistência de enfermagem, a qual geralmente é delegada a outras categorias (FONSECA et 

al., 2003). 

Por sua vez, assim como em todas as dimensões e contextos de atuação da 

enfermagem, não há espaço para imprecisões no gerenciamento, pois os enfermeiros devem 

aliar a fundamentação teórica à capacidade de liderança, ao discernimento, à iniciativa, à 

habilidade de ensino, à maturidade e à estabilidade emocional. 
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Embora existam grupos preocupados com assistência holística e a visão integral 

do homem para a prestação da assistência de Enfermagem ao indivíduo sadio ou doente, 

observa-se que cada vez mais os enfermeiros se especializam em pequenas áreas anatomo-

fisio-patológicas do ser humano ou em áreas departamentais da tecnologia mais sofisticada na 

prática institucional, assim como vem ocorrendo com as especializações e sub-especilizações 

em outras profissões da saúde. De acordo com Schmidt (2003), o mesmo acontece, também, 

na docência e na pesquisa de Enfermagem, embora se reconheça que algumas delas sejam 

etapas necessárias para a construção do conhecimento e da ciência da Enfermagem. 

Henderson (1969) já afirmava que para o enfermeiro, o objeto da sua atenção era 

precisamente o ser humano, em toda a sua força e vulnerabilidade. Relatava que a busca da 

especificidade da enfermagem sempre foi conduzida por duas vertentes: uma relacionada à 

necessidade de produzir um conhecimento e saber técnico-científico específicos; e outra 

relacionada à exigência de competências relacionais tidas como essenciais – uma atitude de 

ajuda e substituição do usuário. 

Na opinião de Nascimento et al., (2003, p.449), formar enfermeiros é um processo 

que envolve múltiplas dimensões da vida humana – intelectual, afetiva, social, estética, ética, 

cultural, política, além de múltiplos conhecimentos de diferentes áreas. 

A valorização da vertente técnica provocou uma reação no ensino, levando o 

enfermeiro a preocupar-se, apenas, com verdades e fatos, e a atuar de forma distante sem se 

envolver, sendo um técnico competente e buscando agir com neutralidade em relação a 

valores morais. No século XX, final dos anos 80, quer na formação quer na prática da 

enfermagem, começaram a ser considerados, com maior insistência, mas de forma abstrata, 

valores, deveres e direitos dos enfermeiros e clientes. 

Para Hudak e Gallo (2007), a enfermagem é englobada pelas reformulações 

sociais que lhe impõe a necessidade de reformas visando a atualização de suas funções 

políticas, ideológicas e econômicas e redefine e reorganiza o modelo de assistência de 

enfermagem propondo a adoção de uma prática voltada para a realidade de saúde do país, 

com ênfase no processo saúde-enfermidade, incluindo ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

O enfermeiro mais capacitado é, em geral, o que está em melhores condições para 

respeitar os outros e a si próprio. Na visão de Lourenço (1997) no século XX, a década de 90 

enfatiza a formação e o desenvolvimento de valores que orientam a prática dos cuidados.  

Atualmente, no mercado de trabalho e nas diversas áreas possíveis de atuação do 

enfermeiro, percebe-se que a competência profissional é requisito básico, uma vez que se vive 
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a era da informação e do conhecimento, buscando-se padrões de excelência e cada vez mais, o 

alcance de melhores resultados organizacionais, aumentando a competitividade. 

No âmbito hospitalar o número de enfermeiros é significativo, atuando desde a 

parte assistencial até cargos de chefia e participação em assessorias. A competência do 

enfermeiro resulta de informações adquiridas e de experiências de vida transformadas em 

conhecimento. Todavia, o conhecimento não é definitivo, sendo necessário que o profissional 

mantenha aprendizagem contínua a fim de manter-se atualizado. É relevante o fato de que o 

enfermeiro deve ter iniciativa e disponibilidade para desenvolver sua competência. 

O enfermeiro com formação generalista tem capacidade para intervir no processo 

saúde-doença, quer no âmbito individual ou coletivo, promovendo sua profissão dentro e fora 

do país. Os cursos de especialização e pós-graduação abrangem diferentes áreas de atuação 

profissional propiciando a possibilidade de ampliar conhecimentos e estar cada vez mais 

especializado em sua área de atuação. 

Os hospitais de ensino, em geral, abrangem significativo número de profissionais 

enfermeiros lotados nos diferentes institutos, cada um com sua especificidade técnica, 

assistencial e gerencial. 

Embora com formação universitária, o aprofundamento da capacitação, na maioria 

das vezes, ocorre concomitantemente ao trabalho, dependendo, portanto, de concessões da 

Instituição e, da motivação e disponibilidade pessoal, salientando, assim, as diferenças do 

comportamento humano na organização hospitalar. 

Assim, cabe ao enfermeiro, entre outros profissionais do sistema de saúde, avaliar 

seu desempenho operacional e, com os resultados, buscar empreender ações estratégicas, 

também fundamentadas em ocorrências externas, identificar oportunidades e ameaças 

preventivamente, para estabelecer planos na assistência no gerenciamento, na pesquisa e no 

ensino, direcionando a tomada de decisões para métodos competitivos em diferentes áreas de 

atuação.  

O processo de cuidar e o processo de gerenciar podem ser considerados como as 

principais dimensões do trabalho do enfermeiro em seu dia a dia. O cuidar caracteriza-se pela 

observação, o levantamento de dados, planejamento, a implementação, evolução, a avaliação 

e interação entre pacientes e trabalhadores da enfermagem e entre diversos profissionais de 

saúde. Já o processo de administrar tem como foco organizar a assistência e proporcionar a 

qualificação do pessoal de enfermagem, através da educação continuada, apropriando-se, para 

isso, dos modelos e métodos de administração, da força de trabalho da enfermagem e dos 

equipamentos e materiais permanentes (WILLING; LENARDT, 2002).  
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O enfermeiro constitui parte fundamental da estrutura organizacional hospitalar e, 

dessa forma, precisa se preocupar com o seu desenvolvimento, adquirindo novas habilidades e 

conhecimentos. As possibilidades de atuação do enfermeiro, as diversas e complexas 

atividades mostram a necessidade de se identificarem as competências desses profissionais, 

contribuindo para análise crítica quanto ao desenvolvimento de suas atividades, bem como 

provocando a reflexão de gestores sobre a importância da elaboração de estratégias para 

desenvolver competências profissionais que favoreçam a organização do trabalho e excelência 

dos serviços prestados. 

A noção de competência é fortemente polissêmica, tanto no mundo do trabalho 

quanto na esfera da educação. De forma precisa e abrangente, Fleury e Fleury (2001) definem 

competência como um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem, ao mesmo tempo, valor econômico à 

organização, e valor social ao indivíduo. 

Meghnagi (2003), representante construtivista e sociointeracionista, estuda 

competência profissional desde o final da década de 80 e traz um modelo de pesquisa, no qual 

a competência profissional pode ser descrita como combinação articulada e complexa de 

habilidades e capacidades que são o resultado de uma síntese conceitual e funcional de 

aspectos teóricos, ligados particularmente aos conteúdos disciplinares e à experiência atual.  

Ruas, Antonello e Boff (2005) estabelecem como componentes do perfil do gestor 

na atualidade: visão sistêmica e estratégica, domínio pessoal, capacidade de trabalhar em 

equipe, habilidades humanas e interculturais, criatividade, flexibilidade, capacidade de 

inovação, comportamento ético e capacidade de aprender, de liderar e educar.  

Outro modelo que se destaca é o de Heifetz (1999), o modelo de competências, 

que aponta para três componentes na composição do perfil de competência profissional: 

conhecimentos, habilidades e valores que se concretizam em atitude. 

As competências profissionais podem ser divididas em três dimensões 

independentes, mas com estreita relação ao todo (conhecimento, habilidade e atitude). 

A dimensão do conhecimento corresponde a uma série de informações 

assimiladas e estruturadas pelo indivíduo, que lhe permite entender o mundo. 

A dimensão da habilidade corresponde ao saber como fazer algo, fazer uso 

produtivo do conhecimento adquirido, com vistas ao atingimento de um propósito específico. 

A dimensão da atitude corresponde a aspectos sociais e efeitos relacionados ao 

trabalho.  
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A Figura 1 apresenta o conceito de competência definido por Durand (1999), que 

mostra a interdependência e complementaridade entre as três dimensões (conhecimento, 

habilidades e atitudes). 

 

Figura 1 – As três dimensões da competência 

 

 

Fonte: Durand (1999). 

 

 

No Brasil, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), para os Cursos 

de Graduação em Enfermagem em vigor, tenta-se orientar para as competências gerais a 

serem alcançadas pelo futuro enfermeiro, como a atenção à saúde, a tomada de decisão, a 

comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente (BRASIL, 

2001a).  

Muitos estudos sobre a competência profissional do enfermeiro vêm sendo 

realizados e destaca-se a pesquisa que investigou competências gerenciais do enfermeiro, 

relacionadas às expectativas da instituição formadora e o mercado de trabalho, por meio do 

qual, segundo Peres (2006) observaram-se divergências nas expectativas dos gerentes dos 

serviços de enfermagem que preferem enfermeiros com formação específica, para as 

necessidades de seus serviços.  

O trabalho do enfermeiro é caracterizado por atividades assistenciais e gerenciais 

complexas que exigem competência técnica e científica, cuja tomada de decisões e adoção de 

condutas seguras estão diretamente relacionadas à vida e à morte das pessoas. Nesse contexto, 
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é de suma importância identificar as competências desses profissionais ao desenvolver a 

assistência de enfermagem de alta complexidade. 

 

3.1 A liderança no gerenciamento de Enfermagem para a tomada de decisão  

 

Os trabalhadores de enfermagem têm graus de formação diferenciados e a 

organização do labor ocorre pela divisão por tarefas, garantindo ao enfermeiro o papel de 

detentor do saber e de controlador do processo de trabalho. Assim, o enfermeiro realiza o 

trabalho intelectual e gerenciador da assistência que é prestada. De acordo com Martins et al. 

(2006, p.476) o enfermeiro tem a função de organizar e planejar as tarefas a serem 

desenvolvidas, durante o seu turno e, muitas vezes, do próximo turno.  

A liderança pode ser considerada como uma habilidade que sempre existiu na 

história da humanidade, sendo encontrada na literatura desde os históricos bíblicos por volta 

do ano 1300 da era cristã (BERGAMINI, 1994, p.133). 

Etimologicamente, o termo liderança significa por em movimento, conduzir 

pessoas para alcançarem objetivos. A própria antropologia histórica e filosófica traz em sua 

trajetória a dimensão política, ética, social e cultural da liderança, bem como a sua evolução e 

correlação com diversos conceitos vinculados as questões gerenciais, principalmente as que 

tangem as tomadas de decisão. 

Assim, para Marquis e Huston (2005), as teorias da administração influenciam a 

prática da liderança. Essas teorias vêm transformando o significado de liderança, conforme a 

aplicabilidade prática de seus pressupostos no âmbito do gerenciamento, na tentativa de se 

produzir estratégias capazes de melhorar o desempenho das pessoas na condução de outras 

pessoas, especialmente nas relações de trabalho. 

Em sua obra, Simões (2001) diz que os estudos mais atuais também evidenciam 

que existe concordância que a liderança é um fenômeno grupal e que envolve um sistema de 

influência social de um indivíduo sobre os demais. 

Nesse sentido, Motta (1998, p.199) afirma que a marca da liderança moderna é o 

fortalecimento do grupo de trabalho, ressaltando e valorizando as competências individuais, 

diluindo o poder na equipe, fazendo com que cada membro reconheça o propósito e o 

significado de seu trabalho, diferentemente, da ênfase dos estudos iniciais que centravam a 

liderança na pessoa e no poder detido pelo líder. 

A liderança é considerada como uma das principais competências a serem 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde nos dias atuais. Band (1997, p.225) ao definir as 
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competências críticas para revolucionar as organizações sinaliza, dentre outros, as novas 

habilidades da liderança, para agregar valor: previsão e visão do futuro, empowerment, 

coerência de valores, autocompreensão.  

Galer, Vriesendorp e Ellis (2005) propõem uma estrutura para gerentes que 

lideram, articulando os papéis de liderança e gerência.  

A liderança tem uma dimensão mais ampla e alinha potencial, condições internas 

e externas e interesses pessoais com necessidades organizacionais, tendo como focos:  

a) explorar e diagnosticar o ambiente interno e externo - que consiste em 

perceber a realidade pessoal, da equipe, da organização; conhecer a si mesmo, 

seus valores, seus pontos fortes e fracos; conhecer as aspirações e interesses 

dos outros membros de seu grupo de trabalho; e identificar as necessidades 

dos clientes, parceiros e concorrentes e os desafios organizacionais e tem 

como produto principal o fato de que a organização passa a dispor de uma 

visão superior das tendências de seu ambiente interno e externo, baseada num 

conhecimento constantemente atualizado;  

b) focalizar - ou seja, identificar prioridades; concentrar a atenção do grupo nos 

desafios críticos; definir em equipe a missão/ propósito do trabalho do grupo 

em relação com a missão organizacional; engajar o grupo de trabalho no 

“pensar estratégico” e que tem como produto principal missão, estratégia e 

prioridades, claramente compreendidas por todos e usadas para direcionar o 

trabalho; 

c) alinhar e mobilizar o pessoal - criar e coordenar times quando se faz 

necessário; fazer a coordenação dos objetivos organizacionais com os 

objetivos individuais e dos grupos de trabalho; mobilizar (buscar) recursos de 

fontes externas e internas, tendo como produto principal - os integrantes do 

grupo de trabalho dispõem de planos que estão alinhados de forma a dar 

suporte às estratégias de trabalho do grupo, e têm motivação e recursos 

suficientes para levar a cabo estes planos; e  

d) inspirar e motivar a equipe - demonstrar fé e confiança no grupo; 

proporcionar, ao grupo, desafios claros, feedback e suporte; dar apoio à 

criatividade, inovação e aprendizagem; passar integridade nas interações, cujo 

produto principal - os integrantes do grupo de trabalho estão comprometidos 

com a missão do trabalho do grupo e com a inovação e aprendizagem 



 
44 

 

contínuos. Todos estão utilizando suas habilidades de forma total (GALER; 

VRIESENDORP; ELIS, 2005, p.178).  

Já a gerência alinha as partes internas da organização, mediante ações de: – 

planejamento – nas quais são estabelecidos os objetivos organizacionais de curto prazo e 

metas de desempenho; elaborados os planos anuais e plurianuais; e alocados os recursos 

financeiros, humanos e materiais e que tem como resultado – a organização/área passar a 

dispor de resultados pretendidos, recursos alocados e de um plano operacional.  

a) Organização de recursos - para desenvolver processos (formas) de trabalho; 

assegurar estrutura clara de responsabilidade e autoridade; e definir sistemas 

eficazes para gerência de recursos humanos, finanças, logística, garantia de 

qualidade, operações, informação e marketing que tenham como objetivo 

dotar a organização de estrutura, sistemas e processos funcionais, que possam 

garantir operações eficientes e equipes estão organizadas e conscientes de 

suas responsabilidades e expectativas no trabalho;  

b) Implementação e execução do trabalho - ao proporcionar conhecimentos e 

habilidades para desenvolver os talentos; dar desafios, feedback e apoio; 

integrar sistemas e coordenar o fluxo de trabalho; e equilibrar demandas e 

decisões concorrentes garantindo a eficiência organizacional; 

c)  Monitoração e avaliação de resultados - monitorando o progresso frente 

aos planos, proporcionando feedback e fazendo ajustes, identificando 

mudanças requeridas e melhoramentos, desenvolvendo processos, rotinas e 

ferramentas melhoradas de trabalho e aprendendo continuamente e usar o 

conhecimento adquirido com o monitoramento e a avaliação (GALER; 

VRIESENDORP; ELLIS, 2005, p.178).  

Desta forma, passa a ser um dos grandes desafios organizacionais o 

desenvolvimento de forma articulada de competências que contribuam para formação de 

gestores líderes, tais como:  

a) Gerenciais - planejamento, organização de recursos, implementação e 

execução do trabalho e monitoração dos resultados;  

b) De liderança - explorar, focalizar, alinhar e mobilizar o pessoal, e inspirar e 

motivar a equipe.  

A relação entre liderança e gerência é de suma importância e historicamente, e nos 

serviços de saúde, sempre foram valorizadas as qualidades administrativas em detrimento das 

habilidades de liderança, que vem sendo exigida, nas últimas décadas com a mudança de 
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paradigma nas organizações de saúde, que passam de uma visão tradicional e hierarquizada 

das instituições para uma visão de trabalho mais flexível, em equipe, com unidades de 

trabalho semiautônomas, onde há distribuição de poder e confiança mútua (PADILHA, 1994).  

A Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86, art.11, alínea “c”, dispõe que o 

enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente o 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem (BRASIL, 1986).  

No século XX, o desenvolvimento das competências para liderança era 

praticamente, realizado em salas de aula e no trabalho centralizado na administração. Somente 

ao final da década de 90, o desenvolvimento do líder passou a ser concebido como um 

aprendizado contínuo, envolvendo várias áreas do conhecimento. 

O desenvolvimento do potencial para liderança não acontece em um curso de duas 

semanas ou em um programa universitário de quatro ou cinco anos, embora possam ajudar. 

As competências mais complexas surgem ao longo de décadas e esse é o motivo pelo qual se 

fala cada vez mais sobre o “aprendizado contínuo”. Passa-se grande parte do tempo desperto 

trabalhando, é no nesse ambiente que a oportunidade para desenvolver e praticar a liderança 

acontece, quando as situações vivenciadas são reais e imperiosas, exigindo perspicácia, 

prontidão e habilidade do enfermeiro (MARX; MORITA, 2000). 

Esse fato, portanto, depende das políticas de desenvolvimento de pessoal das 

organizações. Assim, o ambiente do trabalho pode encorajar e ajudar a desenvolver potencial 

para liderança de seus trabalhadores ou, de modo inverso, se o tempo no trabalho propicia 

pouca oportunidade para o desenvolvimento dessa capacidade, provavelmente, nunca será 

aproveitado o potencial dos trabalhadores para assumirem lideranças. 

Moreira e Coelho (1997, p.57) entendem que as competências gerenciais 

abrangem dimensões: técnica, administrativa, psicossocial e política. A dimensão técnica 

“compreende o conhecimento específico dentro da especialidade da área de atuação”; a 

dimensão administrativa refere-se ao planejamento, organização, coordenação e 

acompanhamento das atividades que lhe são destinadas; a dimensão psicossocial é focada na 

dinâmica dos inter-relacionamentos e a dimensão política refere-se ao exercício do poder, ao 

grau de autonomia e decisão e a capacidade de influência nas ações da empresa.  

Os componentes do perfil do gestor estabelecidos na atualidade por Ruas (2005, 

p.94) são: “[...] visão sistêmica e estratégica, domínio pessoal, capacidade de trabalhar em 

equipe, habilidades humanas e interculturais, criatividade, flexibilidade, capacidade de 

inovação, comportamento ético e capacidade de aprender, de liderar e educar.”  
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O quadro 1 abaixo mostra o modelo de liderança de Heifetz (1999) que aponta 

para três componentes na composição do perfil de competência profissional: conhecimentos, 

habilidades e valores que se concretizam em atitude. 

 

Quadro 1 – Sistema de Liderança de Heifetz 
Conhecimento Habilidades Valores 

• Análise pessoal e de 

contexto;  
• Contexto para um processo  

sistemático de trabalho de         

adaptação; 
• Contexto para a 

intervenção;  
• Conhecimento de temas, 

processos, instituições e 

políticas relevantes; 

• Refletir e analisar;  

•Diferenciar-se do papel 

desempenhado no momento;  
• Saber ouvir;  

• Impor limites e saber lidar com 

eles;  

• Autoridade;  

• Criar e aproveitar situações;  
• Orquestrar o conflito e a 

diversidade;  
• Inspiração;  

• Criatividade e curiosidade; 
• Coragem e resistência; 

• Aumento da capacidade de 

adaptação do sistema social;  
• Paixão pela sabedoria;  
• Exame dos valores;  
• Dilemas morais da liderança; 

Fonte: Adaptado de Heifetz (1999, p.64). 

 

Ainda de acordo com o Quadro 1, no que se refere às habilidades, onde se 

apresenta a questão da autoridade, esta foi algo presente no passado e, agora, cede espaço a 

uma atitude muito mais participativa em termos de liderança, o que não significa fraquejar, 

tendo em vista que, hoje, já se fala de uma liderança mais ampla, que não visa, simplesmente, 

manter a eficiência, mas, também, criar um processo contínuo de mudança organizacional. 

Do que foi apresentado sobre liderança e liderança para a inovação pode-se 

concluir que o líder deve ter flexibilidade na relação com os liderados, alternando o seu estilo 

de atuação em função dos aspectos situacionais. Significa, ainda, que o líder precisa ter 

sensibilidade e habilidades para atender às diferentes demandas. 

Competência gerencial, portanto envolve conceitos relacionados à articulação de 

liderança e gerência: aptidão, formação, ação pertinente, mobilização e combinação de 

recursos, conexão entre situações e aprendizado. Supõe o envolvimento com soluções e 

resultados que agreguem valor para a resolução dos problemas organizacionais nas 

dimensões: administrativa, psicossocial e política. 

 

 

3.1.1 Tomada de decisão no gerenciamento de Enfermagem 

 

A natureza do trabalho/cuidado dos enfermeiros, e suas responsabilidades para a 

coordenação e o gerenciamento da assistência de enfermagem devem estar fundamentadas na 
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capacidade para tomar decisões, visando ao uso apropriado da força de trabalho, de recursos 

materiais e de procedimentos e práticas.  

O processo de tomada de decisão do enfermeiro nas funções administrativas 

baseia-se na Teoria das Decisões. Esta nasceu com o autor clássico, Herbert Simon, precursor 

do processo de tomada de decisão, que em 1938 publicou um livro intitulado: “As funções do 

executivo”, onde considerava a decisão como o centro da prática administrativa. 

Os estudos de Simon sobre o Processo de Tomada de Decisão, fundamentam-se 

na premissa de que o processo decisório poderia ser entendido como sinônimo de administrar, 

pois em todas as atividades administrativas há decisões implícitas. Simon (1963, p.25) 

expressou que a principal qualidade de um bom administrador é a capacidade de decidir. 

Ao explorar a Teoria das Decisões, Chiavenato (1999, p.211) menciona que “[...] 

ela concebe a organização como um sistema de decisões, no qual cada pessoa participa 

racional e conscientemente, escolhendo e tomando decisões que achar mais adequada.” O 

autor complementa que todas as pessoas de uma organização, independentemente da área, 

cargo ou nível hierárquico, estão continuamente tomando decisões. Assim sendo, “a 

organização é um complexo sistema de decisões”. 

Nos serviços de Enfermagem, o comportamento humano pode ser considerado tão 

importante quanto às tarefas cotidianas. Devido a isso, ocorrem, em diversas instituições, 

treinamento e aprimoramento da capacidade pessoal e profissional dos sujeitos inseridos, por 

meio de educação continuada e terapias em grupo. No entanto, há assuntos que envolvem o 

cotidiano do profissional da Enfermagem que ainda são pouco aprofundados. Nesse sentido, 

pode-se citar o Processo de Tomada de Decisão, que permeia todas as atividades da 

Enfermagem (assistenciais, educacionais, administrativas). Desta maneira, acredita-se ser 

necessário o preparo destes profissionais quanto à tomada de decisão, uma vez que se trata de 

um tema essencial ao processo de trabalho. 

Collet e Rozendo (1998) acreditam na possibilidade de construção de um novo 

perfil da profissão, sendo fundamental a vontade política e o compromisso dos profissionais 

para implantar as transformações necessárias nos serviços de saúde, se fundamentado na 

competência técnica, científica e política, buscando a democratização no ambiente de 

trabalho, articulação com outras categorias profissionais e, a criação de instâncias que 

possibilitem a participação de todos os envolvidos no processo de tomada de decisão da 

instituição. 



 
48 

 

Ciampone (1991) acredita que a estrutura do processo de tomada de decisão por 

meio de um modelo de etapas clarifica a situação a ser resolvida, evidenciando a melhor 

solução. 

Seguindo este pensamento no processo decisório em administração que estrutura 

etapas que podem ser percorridas, de forma consciente ou inconsciente, para a tomada de 

decisões, Ciampone (1991) menciona que a teoria não oferecerá o suporte completo para a 

tomada de decisão, mas ajudará a estruturar e analisar o processo a ser percorrido, 

possibilitando chegar à melhor alternativa. Para referir os modelos de etapas do processo 

decisório na Enfermagem, encontrou-se apenas dois referenciais da Enfermagem: Ciampone 

(1991), estudiosa brasileira e, Marquis e Huston (2005) de origem americana, com material 

traduzido, apresentando propostas de modelos de etapas. A seguir, serão apresentados sob a 

forma de quadro, estes dois modelos e, posteriormente cada um será descrito sucintamente. 

 

Quadro 2 – Modelos de etapas do Processo de Tomada de Decisão na Enfermagem 
AUTORES 

ETAPAS CIAMPONE (1991) 
MARQUIS E HUSTON 

(1999) 

Primeira etapa Percepção do problema Identificação do problema 

Segunda etapa Definição do problema Geração de alternativas 

Terceira etapa Coleta de dados Escolha 

Quarta etapa Análise de dados Implementação 

Quinta etapa Redefinição do problema  

Sexta etapa Procura de soluções alternativas  

Sétima etapa Escolha da decisão  

Oitava etapa Implementação  

Nona etapa Avaliação  

Fonte: Ciampone (1991, p.192). 

 

Ciampone (1991) define nove etapas para o seu modelo, enunciando que o 

processo decisório deve se iniciar a partir da percepção de que algo está fora da normalidade. 

Em seguida, é a fase de tentar definir o problema em questão. Nesta etapa, a autora alerta que 

é conveniente que a delimitação do problema seja feita com base apenas na situação descrita, 

sem deduções e/ou inferências. Com o problema delimitado, ela refere que a fase da coleta 

dos dados é muito importante, visto que a informação é a base para a decisão. Após o registro 

dos dados coletados, a autora apresenta a etapa da análise dos dados, caracterizando-a pelas 

informações mais relevantes quanto à situação em questão. Com base nestas informações, é 

possível propor as alternativas e refletir sobre suas consequências. Ciampone (1991) introduz 

a fase da escolha e decisão, mencionando ser essencial a compatibilidade com a filosofia do 

serviço de Enfermagem e, se possível, que seja compartilhada por todos os profissionais 

envolvidos na instituição, para diminuir conflitos e dificuldades na implementação da decisão. 
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Complementando, ainda menciona as fases de implementação e avaliação, sucessoras ao 

momento da escolha, mas fundamentais para a execução da solução concretamente. 

No outro modelo, Marquis e Huston (2005) elencam quatro etapas e o apresentam 

como instrumento de essencial auxílio ao processo decisório. Eles anunciam que as decisões 

devem estar baseadas em conhecimentos e em informações suficientes para iniciar o processo. 

Apresentam a primeira etapa como a identificação do problema, afirmando que esta fase 

remete à busca de informações pertinentes e verídicas sobre a situação em questão. Com base 

nos dados levantados, os autores enunciam a segunda: a criação de alternativas, as quais 

precisam ser fundamentadas para serem melhores analisadas. Ao conseguir elaborar 

alternativas com argumentações críticas, os autores mencionam a terceira etapa: a escolha da 

solução, e por fim, a etapa da implementação da escolha. 

E ao refletir sobre esses modelos, percebe-se estrutura teórica semelhante quanto 

aos passos a serem percorridos, diferenciando-se pelo número de etapas. O primeiro, com 

uma descrição mais detalhada e o segundo, mais sucinto; ambos, no entanto, são resultados de 

um amplo aprofundamento teórico do tema, sendo recomendáveis para a utilização na prática 

profissional da Enfermagem. 

Em um sentido mais direcionado para a profissão, Ciampone (1991) afirma que a 

tomada de decisão na prática do enfermeiro é uma atividade corriqueira, encontrada nas áreas: 

assistencial, educacional ou gerencial. Entretanto, diferenciam-se pela sua complexidade. A 

autora menciona que as decisões que ocorrem no contexto organizacional, local em que os 

profissionais compartilham e definem situações e posicionamentos, requerem fundamentação 

teórica a fim de desenvolverem-se de forma sistematizada e analítica, para obtenção de 

resultados mais adequados. 

O cuidar envolve fazer escolhas, tomar decisões, seja na dimensão assistir, 

gerenciar, ensinar ou investigar, assim a todo o momento os enfermeiros encontram-se frente 

a situações que exigem um posicionamento. 

Apesar da tomada de decisão no gerenciamento em Enfermagem fazer parte do 

cotidiano de trabalho do enfermeiro, muitas vezes as decisões são circunstanciais, pouco 

fundamentadas, baseadas apenas em hábitos ou rotinas sem explorar variáveis diferenciadas e 

criativas. 

Esse fato, segundo Ciampone (1991, p.194) “[...] causa angústias, inseguranças e 

inquietação que, somadas às ansiedades geradas pelo próprio ambiente de trabalho, levam o 

profissional a vivenciar situações de permanentes conflitos e insatisfações.” 
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A tomada de decisão em enfermagem é influenciada por padrões, normas e 

diretrizes, no entanto é importante que estes não sejam seguidos cegamente, usar o 

pensamento crítico para tomar uma decisão é essencial no momento de reconhecer quando a 

situação requer soluções criativas. 

A capacidade para tomar decisões prontamente e de forma adequada não deve ser 

compreendida como uma habilidade nata, ela pode e deve ser desenvolvida, o que pode ser 

feito através de exercícios que estimulam a capacidade de tomar decisões (KRON; GRAY, 

1994). 

Estudos de Trevizan et al. (1998) e Almeida (1984) sobre decisões no contexto 

administrativo da enfermagem evidenciam as decisões descaracterizadas de uma 

fundamentação científica, embasadas em sistemas simples, empíricos. Corroborando as 

colocações das autoras, Bochi e Fávero (1996) referem que os enfermeiros tomam decisões 

sem conhecimento teórico de elementos fundamentais do processo decisório. 

Nesse sentido, as técnicas e jogos grupais, uma vez que facilitam a participação 

do grupo, possibilitam a tomada de decisões criativas, e são meio para que o grupo possa 

trabalhar melhor, porém devem estar inseridas como parte da filosofia de trabalho do serviço 

de enfermagem (CIAMPONE, 1991). 

De modo esquemático as técnicas que auxiliam ao processo de tomada de decisão 

podem ser classificadas em técnicas tradicionais e modernas, que poderão ser utilizadas nas 

decisões programadas ou não-programadas conforme o quadro esquemático adaptado de 

Ciampone (1991). 

 

Quadro 3 – Técnicas de Tomada de Decisão 
Decisões Técnicas Tradicionais Técnicas Modernas 

 Programadas  

1. Repetitivas, de rotina. 

2. Decisões tomadas através 

dos processos da organização, 

onde é possível percorrer as 

fases da teoria. 

1. Hábito 

2. Rotina (procedimentos padrões) 

3. Estrutura organizacional: 

expectativa comum; canais de 

informação bem definidos. 

1. Pesquisa operacional (observação 

participante e visão sistêmica do 

problema). 

2. Técnicas grupais. 

3. Processamento de dados. 

 Não-programadas  

1. Decisões de momento. 

(considerando a urgência) 

2. Decisões que envolvem 

mudanças não previstas na 

estrutura. 

 

1. Julgamento por intuição. 

2. Regras empíricas. 

3. Atribuição de crença na 

autoridade do pessoal de 1ª linha – 

chefes e supervisores. 

 

1. Técnica heurística de solução de 

problemas (deixar que as pessoas 

busquem a melhor solução). 

2. Exploração das alternativas 

disponíveis e consequências com 

incentivo à criatividade do grupo 

envolvido na decisão 

Fonte: Ciampone (1991, p.203). 

 

O Quadro 3 mostra a visão de Ciampone (1991) sobre os dois tipos mais comuns 

de decisões, e especifica que as programadas podem ser consideradas como aquelas rotineiras, 
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frequentes, que ocorrem cotidianamente, e que o profissional, ao deparar-se com a situação, já 

possui experiência, por meio de regras e rotinas, de como deve ser o percurso ou até a solução 

para tal decisão. Enquanto que as não-programadas, compreendidas como singulares, 

requerem do profissional conhecimento em processo de tomada de decisão e outras temáticas 

pertinentes para estruturar um percurso que resulte em uma solução adequada para o 

momento.  

Trevizan et al. (1998) e Almeida (1984) também dizem que para alcançar a 

competência de tomar decisões, algumas etapas precisam ser cumpridas: conhecer a 

instituição e sua missão, avaliar as reais necessidades dos usuários e realizar o trabalho 

pautado em planejamento que contemple o detalhamento de informações tais como: ideias 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 

hierárquicos.  

As habilidades para a tomada de decisão compõem-se do pensamento crítico 

sobre as situações com base em análise e julgamento das perspectivas de cada proposta de 

ação e de seus desdobramentos. O raciocínio lógico e intuitivo e a avaliação permeiam esse 

processo. Para Peres e Ciampone (2006), dentre os conhecimentos da área de administração a 

serem adquiridos, nessa temática, estão: o conhecimento da cultura e das estruturas de poder 

das organizações, o processo gerencial da tomada de decisão, composto pelo estabelecimento 

de objetivos, procura de alternativas, escolha, implementação e avaliação. 

Corroborando as ideias do autor supracitado, Lima e Pereira (2003, p.47) falam 

que três estudos selecionados destacam a competência do enfermeiro para tomada de decisão. 

Em um deles, ela é definida como processo que faz parte do cotidiano do enfermeiro e é 

influenciado por diversos fatores, como a cultura institucional e os modelos de 

comportamento. Observa-se que enfermeiros realizam a tomada de decisão embasada e 

determinada pelo cumprimento das regras institucionais e pela manutenção da organização e 

do funcionamento da unidade, valorizando o conhecimento científico e a experiência 

profissional.  

Os outros estudos que tratam dessa temática destacam a tomada de decisão como 

estratégia integrativa, visando envolvimento e cooperação, e que o enfermeiro deve aplicar a 

criatividade para a tomada de decisões, para adequar os recursos materiais e humanos com a 

finalidade da execução de uma assistência planejada e com qualidade. Nessa ótica, a tomada 

de decisão nas organizações vai exigir cada vez mais trabalho em equipe e maior participação 

das pessoas (MEDEIROS et al., 2010). 
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3.1.2 Competência profissional em Enfermagem  

 

Para Lê Boterf (2003) a competência na dimensão do trabalho significa possuir 

determinados tipos de saberes para administrar uma situação profissional complexa. 

A competência profissional, portanto, implica em ação pertinente, mobilização e 

combinação de recursos, conexão entre situações, aprendizado e envolvimento com soluções e 

resultados para os problemas organizacionais.  

Nessa perspectiva, é possível sinalizar para o enfermeiro as possibilidades de 

desempenhar esse novo papel de líder, orientado para o futuro, mais flexível, dinâmico e 

disposto a assumir riscos, em contraposição ao papel de controlador, ditador de regras, 

normas e procedimentos.  

A complexidade e a demanda de trabalho imposto ao enfermeiro, gerenciando e 

guiando as ações e práticas do cuidado, reforça a necessidade do desenvolvimento da 

competência de liderança. E para Simões (2001), esse profissional, por passar grande parte do 

tempo desperto, trabalhando, tem a oportunidade para desenvolver e praticar a liderança em 

seu ambiente, onde as situações vivenciadas são reais e imperiosas, exigindo perspicácia, 

prontidão e habilidade do enfermeiro.  

 

Quadro 4 – Saberes profissionais  

Dimensão da competência profissional             Características do profissional 

 Saber agir e reagir com pertinência • saber o que fazer;  

• saber ir além do prescrito;  
• saber escolher na urgência;  

• saber arbitrar, negociar, decidir;  
• saber encadear ações de acordo com a finalidade. 

 Saber combinar recursos e mobilizá-los em 

um contexto 

• saber construir competências a partir de recursos;  
• saber tirar partido não somente de seus recursos 

incorporados (saberes, saber-fazer, qualidades), mas 

também dos recursos de seu meio. 

 Saber transpor • saber memorizar múltiplas situações e soluções-tipos;  
• saber distanciar-se, funcionar “em dupla direção”;  
• saber utilizar seus metaconhecimentos para 

modelizar;  
• saber determinar e interpretar indicadores de 

contexto;  
• saber criar as condições de transponibilidade com o 

auxílio de esquemas transferíveis. 

 Saber aprender e aprender a aprender • saber tirar as lições da experiência; saber transformar 

sua ação em experiência;  
• saber descrever como se aprende;  

• saber agir em circuito duplo de aprendizagem. 

 Saber envolver-se • saber envolver sua subjetividade;  

• saber assumir riscos;  
• saber empreender;  

• ética profissional. 
Fonte: Lê Boterf  (2003, p.92). 
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Segundo Lê Boterf (2003), as situações profissionais, cada vez mais complexas, 

impõe aos indivíduos uma avaliação constante durante o percurso, fazendo com que os 

mesmos, não se limitem a executar um plano previamente estabelecido. Essa capacidade de 

“navegar na complexidade”, conforme expressão do autor, significa que o profissional deve 

inventar o caminho a traçar e a seguir, observando que algumas situações podem ser deixadas 

ao “piloto automático”, mas outras necessitam da retomada dos comandos e a iniciativa.  

O quadro 4 da página anterior baseia-se nas ideias de Lê Boterf (2003), e sintetiza 

as principais dimensões de competências profissionais e características esperadas do 

profissional. Na perspectiva da Era do Conhecimento, o autor qualifica como profissional 

competente aquele que sabe agir e tomar iniciativa e considera o indivíduo mais como um ator 

do que como um operador, não confundindo-se competência e os recursos a serem 

mobilizados para construí-la. 

A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 

tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz (BRASIL, 2001).  

A continuidade da assistência é uma das características do trabalho da 

enfermagem, na área hospitalar, em que profissionais se alternam em turnos de trabalho 

sequenciais, para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários, nas 24 horas do dia. 

Nesse âmbito, a produção dos cuidados de enfermagem resulta do trabalho em equipe e 

configura-se como dinâmica que transcende o simples somatório de esforços individuais. Para 

alcançar resultados qualificados de cuidado, é imprescindível que haja padrão de liderança 

igualmente compatível na equipe de trabalho. Essa, por sua vez, é impulsionada e 

potencializada, quando pode contar com coordenação estratégica e integradora, capaz de 

articular o trabalho coletivo, visando o alcance de objetivos comuns. 

Nessa direção, pressupõe-se a inequívoca habilidade de liderança que deveria 

perpassar o papel do chefe, embora nem todo chefe seja líder, de acordo com Marquis e 

Huston (2005). O termo chefe ou gerente usualmente remete à ocupação de um cargo, embora 

só o cargo não torne alguém líder. São os comportamentos e as atitudes que revelam se uma 

pessoa, de fato, ocupa posição de liderança. Mesmo assim, nas organizações, esperar que todo 

chefe seja um líder converte-se em regra de ouro.  

Além disso, no estágio atual das relações de trabalho, vem-se conferindo especial 

importância a equipes líderes e proativas, com fomento de arranjos organizacionais mais 

colegiados e participativos que democratizem a gestão. Essa condição reforça a necessidade 

de olhar atento aos processos de condução aos cargos de chefia, na área de enfermagem. 

Cogita-se que, de alguma forma, a (re) produção do imaginário das equipes sobre essa questão 
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tão relevante repercuta no perfil e no respectivo preparo dos enfermeiros para a ocupação dos 

cargos formais estratégicos na estrutura hospitalar. Em alguns contextos, Marquis e Huston 

(2005) dizem que inclusive, vem-se falando no preparo do staff de enfermagem, em resposta 

ao planejamento da sucessão de enfermeiros, em posições administrativas que usufruem de 

visibilidade e de influência nos fluxos ascendente, descendente e horizontal da vida 

organizacional. 

Nesses processos, também é preciso levar em conta o papel de dupla 

representação, que recai no enfermeiro em cargo de chefia/gerência: de um lado, ele lida com 

necessidades e expectativas do grupo de trabalho sob sua coordenação; de outro, depara-se 

com necessidades e expectativas que são demandadas pela própria instituição, em prol dos 

objetivos organizacionais. Nesse sentido, para Santos, Oliveira e Castro (2006), o desafio de 

gerenciar unidades de serviços de saúde desencadeia repercussões entre esses trabalhadores da 

linha de frente que, em meio às dificuldades do cotidiano, passam a confrontar a liderança 

exercida pelo enfermeiro. 

Conforme destacado em estudos, Balsanelli, Cunha e Whitaker (2008, p.303) 

dizem que nos momentos em que as decisões precisam ser rápidas e assertivas, muitas vezes, 

geram postura autoritária ao invés da postura participativa.  

Cada componente da equipe de enfermagem apresenta uma característica peculiar. 

O enfermeiro, nesse contexto, deve adaptar seu estilo de liderança, respondendo às diferenças, 

e garantindo assistência que atenda os objetivos traçados.  

Ainda de acordo com o mesmo autor, a Liderança Situacional já foi o foco de 

estudos e baseia-se na premissa de que não existe um único estilo de liderança apropriado 

para toda e qualquer situação. Para ele, a liderança situacional prevê quatro estilos de 

liderança sendo eles: determinar, persuadir, compartilhar e delegar. Os resultados do estudo 

evidenciaram que há tendência para o exercício da liderança mais participativa com a 

possibilidade de persuadir e compartilhar as decisões assistenciais com os liderados, isto é, os 

enfermeiros explicam suas decisões e compartilham ideias e o processo decisório. No entanto, 

o estilo determinar ainda persiste, onde o enfermeiro faz instruções específicas e supervisiona 

estreitamente o desempenho dos liderados.  

Diante do exposto, o enfermeiro deve reconhecer o valor de cada membro de sua 

equipe, visando estabelecer liderança responsável, onde a confiança e a busca contínua de 

conhecimento prevaleça. Entretanto, torna-se relevante que esse profissional aprimore 

constantemente seus conhecimentos para que possa responder às necessidades da equipe e 

instituição.  
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3.1.3 Comunicação 

 

Uma das ferramentas necessárias ao trabalho da equipe de saúde é a comunicação, 

cuja competência pode ser conceituada como processo interpessoal que deve atingir o 

objetivo dos comunicadores, pressupor conhecimentos básicos de comunicação, possuir 

consciência do verbal e do não verbal nas interações, atuar com clareza e objetividade, 

promover o autoconhecimento na busca de vida mais autêntica (BRASIL, 2001).  

Considerando o processo de trabalho gerencial do enfermeiro, a competência 

comunicativa é fundamental para que haja interações adequadas e produtivas.  

Na gerência, a competência comunicacional é essencial se se considerar que, para 

organizar, é indispensável comunicar-se, a fim de estabelecer metas, identificar e solucionar 

problemas; aprender a comunicar-se com eficácia é crucial para incrementar a eficiência de 

cada unidade de trabalho e da organização como um todo (QUINN et al., 2003).  

Os enfermeiros em geral, mas principalmente os que exercem cargo de gerência, 

precisam criar estratégias de comunicação para atender as necessidades de seus liderados, 

familiares e pacientes. Marques, Silva e Maia (2009) destacam a importância de combinar a 

sensibilidade ao conhecimento teórico, com a finalidade de oferecer assistência de 

enfermagem planejada e estruturada e o estímulo da expressão de seus sentimentos. No que 

diz respeito à comunicação com a equipe de saúde, ainda afirmam que é imprescindível a 

necessidade de maior clareza e informações por parte dos profissionais, identificando a equipe 

de enfermagem como possível referência para lhe dar esse suporte.  

A comunicação pode ser visualizada como ferramenta de mudança e melhoria do 

cuidado. Nesse sentido, avaliar, planejar e comunicar são processos presentes no cotidiano de 

trabalho do enfermeiro, necessários para qualquer ação ou decisão, pois é importante para o 

crescimento humano, faz parte de experiências anteriores e também daquelas adquiridas no 

dia a dia. Homens e mulheres são seres de relações e esta compreensão incentiva a busca de 

maiores entendimentos sobre conceitos, princípios e habilidades a serem adquiridas no 

processo comunicativo
 
(BRAGA; SILVA, 2007).  

Neste processo, ocorre a emissão, recepção e compreensão das mensagens, que 

podem ser verbais (linguagem escrita e falada) e não-verbais (gestos e símbolos gráficos). A 

comunicação envolve relações interpessoais e, frequentemente, podem ocorrer problemas, 

dificuldades e restrições, de maneira que a mensagem enviada não é decodificada 

corretamente (STEFANELLI, 1993). O ser humano utiliza-se da comunicação para fornecer 
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informações, para persuadir, de forma a gerar mudanças de comportamento, dentro de uma 

troca de experiências e para ensinar e discutir os mais variados assuntos. 

A comunicação verbal é realizada através de palavras expressas tanto através da 

linguagem escrita como da falada, devendo ser clara, a fim de que o outro compreenda a 

mensagem transmitida. De acordo com Silva (2006) para que esta clareza seja atingida, o 

enfermeiro deve utilizar técnicas de comunicação, como: verbalizar interesse ao que está 

sendo proferido pelo paciente, permanecer em silêncio quando ele se expressa, não 

interromper os enunciados frasais produzidos pelo paciente, ouvir reflexivamente, bem como 

clarificar e validar as mensagens que recebe. Esclarece ainda que a comunicação não-verbal 

ocorre quando há interação com outro sem a utilização de palavras, desde que esta interação 

possui significados para o emissor e para o receptor, sendo realizada através de expressões 

faciais, de gestos, da disposição dos objetos em um ambiente, das posturas corporais. E tem 

por finalidades básicas: complementar o verbal, substituí-lo, contradizê-lo ou demonstrar 

sentimentos. 

Neste sentido, é importante o profissional atentar para os sinais não-verbais, e 

tentar entendê-los, já que estes complementam o que é expresso verbalmente, oferecendo 

subsídios para que o enfermeiro compreenda melhor o outro. Os estudos de Silva (2006) 

demonstraram que os enfermeiros ainda não valorizam a comunicação não-verbal do paciente, 

desfavorecendo assim o cuidado, uma vez que essa comunicação facilita o entendimento do 

que o paciente verbaliza e demonstra o que o profissional de saúde sente por ele. Afirmam 

ainda que o processo de comunicação é responsável pela formação educacional que ocorre em 

diferentes espaços e tempos escolares: em aulas, seminários e nos dispositivos de formação 

que incentivam os formadores a trabalhar juntos, em acompanhamento de atuações 

profissionais, moderação de grupo de análise de práticas ou reflexão comum sobre os 

problemas da profissão. 

O ato de comunicação é fundamental para o desenvolvimento do trabalho dos 

enfermeiros junto à equipe e a pacientes atendidos nas instituições e para a transmissão de 

uma informação universal, além de exercer influência direta sobre os indivíduos. Para 

Barbosa e Silva (2007) a comunicação é uma habilidade humana que torna possível a 

manifestação e exteriorização do que se passa interiormente. E que o primeiro fator que o 

enfermeiro julga importante para conseguir praticar a teoria da humanização é a comunicação, 

que se realizada adequadamente, o mesmo conseguirá agir de maneira humanizada.  

Para o gerenciamento de qualquer organização, o processo comunicativo é fator 

essencial para garantir que as atividades ocorram de maneira eficiente e eficaz, devendo 
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acontecer constantemente a fim de proporcionar informação e compreensão necessárias à 

condução das tarefas, e acima de tudo, motivação, cooperação e satisfação nos cargos. Dentro 

da área da saúde, percebe-se e valoriza-se a importância da comunicação nas relações entre os 

profissionais e os usuários do sistema, de forma que possibilite o entendimento e a satisfação 

a todos e a harmonia para a instituição.  

No que tange à prática profissional do enfermeiro, percebe-se e destaca-se o valor 

da liderança, pois é através dela que este profissional garante uma boa gerência e melhoria da 

qualidade da assistência de enfermagem. Para o sucesso desta liderança, Galvão et al. (2000) 

dizem que a comunicação se torna imprescindível, já que permite ao enfermeiro se aproximar 

de sua equipe e demais profissionais com o intuito de compreender as atividades executadas, 

compartilhar ideias e visões, bem como criar interdependências para o desenvolvimento do 

trabalho através de equipes.  

É justamente por meio da competência em comunicação que o enfermeiro garante 

um bom desempenho das suas funções, inclusive gerenciais. Galvão et al. (2000) ainda 

afirmam que o fortalecimento do processo comunicativo e a garantia de que ele ocorra de 

forma clara e eficiente é essencial na gerência de enfermagem, já que a troca de informações 

entre serviços, instituições e população é altamente desejada. É por meio desta comunicação 

eficiente que o enfermeiro garante a identificação de problemas individuais e coletivos na 

população, podendo então relacioná-los com a análise da situação encontrada e direcioná-los 

para um planejamento de cuidado apropriado e efetivo. 

Para que o processo comunicativo seja aplicado e desenvolvido com qualidade, o 

enfermeiro deve ser criativo, hábil e, especialmente, capaz de ouvir, permitindo aos 

trabalhadores explorar todo seu potencial na execução de suas atividades. Como resultado, 

pode ser percebido uma clareza da comunicação e consequente entendimento da informação. 

É sabido que o modo de organização do trabalho utilizado interfere na qualidade 

da comunicação entre os profissionais. No caso do Modelo Funcional, para Ferraz e Valle 

(1999) a comunicação segue a escala hierárquica, é diretiva e visa o cumprimento de ordens e 

tarefas. Em contrapartida, há o Trabalho em Equipe, que visa à organização de um trabalho 

conjunto entre os membros, acarretando com isto uma comunicação mais aberta e lateral, 

objetivando assim a prestação de uma assistência qualificada ao paciente.  

Como a maioria das instituições mantém ainda vigente um modelo baseado nos 

princípios da Abordagem Clássica da Administração que representa um modelo hierárquico 

de gestão pautado no poder de mando-subordinação, o processo de comunicação encontra-se 

precário, ocorrendo sempre verticalmente, no sentido descendente, sob a forma de ordem e 
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raramente de orientação (FERRAZ; VALLE, 1999). Com isto, as pessoas não são ouvidas e 

as decisões se tornam de baixa qualidade, uma vez que são baseadas em poucas informações, 

geralmente incompletas e incorretas, além de apresentar um fluxo distorcido e demorado.  

Paradoxalmente, nos modelos gerenciais mais contemporâneos pautados em 

estruturas flexíveis, descentralizadas e ligadas à responsabilização dos envolvidos, deve-se 

pensar menos intensivamente em comunicação vertical e, prioritariamente, em comunicação 

horizontal ou lateral, incentivando tal processo tanto inter unidades como intra unidade 

(GALVÃO et al., 2000).  

Assim o ato de se comunicar fica facilitado e aproxima as interações pessoais, 

tornando estas mais agradáveis e produtivas. E conforme Motta (2002) a organização se torna 

um grande sistema de processamento de informações e amplia-se a possibilidade de se usar 

melhor as capacidades individuais e setoriais da organização, em virtude da disponibilidade 

de informações. Afirma ainda que desta maneira, a qualidade da comunicação no 

gerenciamento de enfermagem é reforçada e leva à elaboração de um trabalho harmonioso 

entre a equipe multiprofissional, além do alcance das reais necessidades do cliente. 

O trabalho grupal deve ser fundamentado na comunicação contínua entre os pares, 

integrando o ambiente interno e externo e transformando a administração autocentrada, 

formal e fechada em administração que contemple o caráter da interdependência; sendo 

dinâmica, participativa, integradora e flexível, e ainda, aberta, democrática e cooperativa, na 

qual os indivíduos possuem senso de autonomia sem perder a concentração na meta coletiva. 

Dessa forma o enfermeiro deve reconhecer o valor do outro e do trabalho grupal, 

visando estabelecer uma liderança responsável e ética, onde a busca contínua do 

conhecimento, a confiança e a fluidez prevaleçam em prol da busca cada vez maior da 

qualidade da assistência. 

 

3.1.4 Educação continuada/permanente: subsídios para a liderança  

 

O aprendizado contínuo em liderança requer ambientes organizacionais onde os 

trabalhadores devem aprender a assumir riscos, sair de posições confortáveis e experimentar 

novas ideias e experiências, refletir humilde e honestamente sobre experiências para se 

educarem continuamente. No aprendizado contínuo as pessoas solicitam ativamente opiniões 

e ideias de outras pessoas. Não presumem saber tudo ou que outros têm pouco a contribuir. 

Em seus estudos Kotter (1997) afirma que com a abordagem certa, as pessoas podem aprender 
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com o outro em qualquer circunstância. Sabem ouvir atentamente, com a mente aberta, 

informações importantes que as ajudará a avaliar o efeito de suas ações. 

McCall (1995) ressalta a importância das habilidades, atitudes e valores de um 

líder considerado eficiente e enfatiza que esses atributos não são estáveis, pois devem ser 

flexíveis, adaptáveis e abertos a um aprendizado contínuo, acreditando na importância da 

experiência e da educação como facilitador desse processo. 

Essas colocações nos levam a refletir como os enfermeiros têm se posicionado 

diante das situações cotidianas do trabalho e à premente necessidade de transformação de sua 

prática. 

Portanto a liderança requer qualidades individuais, organizacionais e grupais que 

podem ser aprendidas e desenvolvidas. Motta (1998) considera as habilidades próprias da 

liderança em três dimensões: 

 Dimensão organizacional - refere-se ao conjunto de fatores que determinam a 

possibilidade de um indivíduo tomar-se líder em um dado contexto, caracterizando o aspecto 

situacional da liderança. É importante ter uma clara compreensão da missão e dos objetivos, 

bem como do contexto externo da organização onde o trabalhador atua. 

 Dimensão interpessoal - congrega questões como a influência, comunicação, 

cooperação, mudanças e conflitos, convergindo para o gerenciamento das relações com o 

propósito de atingir as metas coletivas. As habilidades interpessoais compreendem 

comprometimento com o outro, reconhecimento do valor das pessoas e capacidade de 

respeitar, valorizar, ressaltar as características individuais positivas, bem como, a necessidade 

de aprender a aceitar as pessoas como elas são, sem idealizações e confiança mútua, 

permitindo que os liderados desenvolvam métodos próprios de trabalho. A comunicação é 

considerada instrumento fundamental para o líder, resultando, entre outras coisas, em uma 

aproximação das pessoas, um compartilhar de ideias e visões, ampliando a compreensão sobre 

o trabalho de cada um. 

 Dimensão individual - engloba atitudes, habilidades e formas 

comportamentais, que estão vastamente descritas na literatura, como necessárias à formação 

de um líder desde que sejam articuladas com as características da situação e dos liderados. 

Atualmente, as competências individuais dos líderes são vistas com maior flexibilidade, 

aceitando-se que qualquer pessoa seja vulnerável ao aprendizado de tais habilidades, podendo 

tornar-se líder. 

Nesse sentido a inteligência emocional citada por Goleman (2007) contribui para 

a análise da dimensão individual da liderança apontando elementos como:  
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 Auto Consciência - representa a autopercepção, isto é, o autoconhecimento, a 

compreensão dos próprios estados interiores, das preferências, das intuições, das emoções, 

bem como, dos pontos fortes e das limitações pessoais. O autoconhecimento é apontado, 

também, por Bergamini (1994), como condição de credibilidade de liderança, sendo 

necessário ter claros os próprios valores que guiam a maneira como se sente, como se diz o 

que se pensa, como se fazem escolhas e como se age; 

 Auto Regulação - é a habilidade para controlar e lidar com as emoções e 

impulsos internos e a capacidade de enfrentamento das divergências e dos obstáculos com 

integridade ética e serenidade; 

 Auto Motivação - caracteriza-se pela dedicação e vontade intrínseca de 

realizar o trabalho em consonância com as metas do grupo e a iniciativa para operacionalizar 

e implantar ideias e projetos, atuando em situações de ambiguidade com flexibilidade, 

otimismo, persistência e confiança para lidar com as mudanças, buscando continuamente 

solução para os problemas; 

 Empatia - percepção dos sentimentos dos outros, reconhecendo suas 

necessidades preocupações, potencialidades e limites; 

 Aptidões sociais - congrega questões como a influência, comunicação, 

cooperação, liderança, mudanças, conflitos convergindo para o gerenciamento das relações 

com o propósito de atingir as metas coletivas. 

Essas habilidades envolvem o conhecimento sobre o comportamento humano, 

bem como, os processos pessoais que se objetiva atingir através da capacidade de 

compreender sentimentos, atitudes e motivações dos indivíduos, que na maioria dos casos são 

revelados por aquilo que dizem e fazem (BERGAMINI, 1994). 

Para Simões (2001), as dificuldades encontradas na liderança decorrem, em sua 

grande maioria, da inabilidade em lidar com algumas situações do trabalho, principalmente 

aquelas que dizem respeito ao autoconhecimento e ao relacionamento interpessoal. 

 Com essas habilidades, espera-se que os enfermeiros gerentes tenham 

competência para identificar e intervir nas alterações emocionais de seus liderados, amenizar 

a ansiedade desses e, utilizar os recursos tecnológicos que compõem seu ambiente de 

trabalho, facilitando a interdisciplinaridade. Ao enfermeiro, cabe zelar pela manutenção e 

organização do ambiente, junto aos demais membros de sua equipe. 

 Entretanto, cuidar do desenvolvimento de competências dos seus pares constitui-

se em atividade que exige empenho e dedicação desse profissional. Acredita-se que as 
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atividades de educação continuada/permanente podem se constituir em uma das formas de 

assegurar a manutenção da competência da equipe de enfermagem em relação à assistência e 

à liderança.  

Constantemente, são desenvolvidos alguns programas de educação continuada 

formal intramuros e extramuros para a equipe de enfermagem, que desenvolvem 

competências nos profissionais, englobando atividades com finalidade de aprimoramento e 

atualização.  

É importante destacar que, no contexto da prática e do desenvolvimento 

profissional do enfermeiro, observa-se, também, a educação dos profissionais percebida sob a 

vertente da educação permanente (EP).  

A EP também foi destacada como uma estratégia de gestão participativa no 

trabalho, pois possibilita a transformação do processo de trabalho, envolve o gerenciar, 

cuidar, educar e utiliza a reflexão crítica sobre prática cotidiana de trabalho para produzir 

mudanças no pensar e agir da equipe de saúde (MEDEIROS et al., 2010, p.42). 

 O exercício da competência educação permanente é citada nas DCNs (BRASIL, 

2001a) como responsabilidade do profissional de saúde, associada ao papel da universidade e 

das políticas institucionais. Concordamos com Peres e Ciampone (2006), quando estes 

afirmam que o envolvimento do enfermeiro no processo de educação permanente acontece 

com a aquisição contínua de habilidades e competências que estejam de acordo com o 

contexto epidemiológico e com as necessidades dos cenários de saúde, para que resultem em 

atitudes que gerem mudanças qualitativas no seu processo de trabalho. 

 

3.2 Gestão de recursos humanos e materiais para a organização dos serviços em saúde 

 

Os hospitais, como cenários de atuação da enfermagem, são estruturas complexas 

que promovem a recuperação da saúde dos pacientes, consumindo, para isso, recursos físicos, 

humanos, materiais e financeiros, sendo necessária a adequada alocação destes, mediante 

atividades de planejamento, distribuição e controle. 

Uma das vertentes do processo de gerenciamento desempenhado pelo enfermeiro 

é o de gerir unidades e serviços de saúde, que compreende administração dos recursos 

humanos e materiais, prevendo e provendo recursos necessários de assistência às necessidades 

dos pacientes.  

Francisco e Castilho (2002) afirmam que com os avanços científico-tecnológicos 

e o consequente aumento da complexidade dos cuidados e tratamentos, os custos com saúde 
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vêm aumentando consideravelmente ao longo dos anos, à medida que os recursos tornam-se 

cada vez mais limitados, e os orçamentos, restritos. Ressaltam que os recursos humanos, 

materiais e financeiros, em quantidade e qualidade adequadas, são insumos essenciais para a 

prestação do serviço de saúde, mas frequentemente geram situações conflitantes no processo 

de trabalho gerencial, pois são limitados e finitos, além de ser ponto de interesse e disputa por 

vários profissionais e unidades. 

Nas organizações hospitalares os enfermeiros lidam cotidianamente com a 

alocação de recursos para o atendimento das necessidades da clientela e, não raro, identificam 

necessidades baseadas em seu conhecimento profissional, fazem solicitações e justificativas, 

mas recebem recursos aquém do previsto sob o argumento de contenção de custos. 

Corroborando, Aburdene e Naisbitt (1993), pesquisadores de tendências mundiais, 

asseguram que as enfermeiras podem ser responsáveis por 40 a 50% do faturamento dos 

hospitais, pois o seu trabalho melhora a qualidade do cuidado e os custos com a prestação da 

assistência. O referido autor afirma ainda que nenhum administrador supera o conhecimento 

que as enfermeiras possuem sobre a administração hospitalar. De fato,  

 

As enfermeiras ocupam um nível decisório importante na alocação de recursos, 

quando decidem em suas unidades de trabalho as prioridades de seus serviços, 

decidem quem e quanto tempo será despendido nos cuidados, e quais recursos serão 

empregados. Essas decisões afetam diretamente o número e a qualidade dos 

atendimentos. (FRANCISCO; CASTILHO, 2002, p.240). 

 

Portanto, conforme Takahashi e Gonçalves (2005, p.190) o gerenciamento dos 

recursos em enfermagem consiste na participação do enfermeiro na sua alocação, com 

objetivo de organizar ou gerir cotidianamente uma unidade de saúde, promovendo segurança, 

conforto e privacidade para os pacientes e garantindo condições de trabalho apropriadas. É 

fundamental a participação do enfermeiro para assegurar a viabilidade técnica e 

compatibilizar as necessidades com a disponibilidade de recursos, com o objetivo de melhoria 

da assistência à saúde de indivíduos e comunidade bem como as condições de trabalho das 

equipes de enfermagem e de saúde. 

 

3.2.1 Gerenciamento de recursos humanos  

 

A Enfermagem tem como objeto de seu trabalho o processo saúde-doença de 

indivíduos e coletividades e como finalidade à transformação desse processo, o que pode ser 



 
63 

 

expresso através da assistência à saúde, do cuidado de enfermagem (QUEIROZ; SALUM, 

1996, p.361).  

Considerando-se a necessidade de tratamento individualizado e personalizado às 

pessoas internadas em hospitais, os profissionais de enfermagem são um recurso estratégico. 

Recurso humano em saúde pode ser caracterizado como todas as pessoas envolvidas na 

prestação da assistência ao paciente e família, e recursos humanos em enfermagem são todos 

os membros da equipe que, em sistema de plantões, prestam serviços assistenciais. A gestão 

de recursos humanos em instituições hospitalares tem por objetivo assegurar quadro de 

pessoas habilitadas e qualificadas para desempenho das atividades assistenciais, assegurando 

a ininterrupção do cuidado. 

Neste contexto, o conhecimento dos processos internos da instituição e do 

funcionamento das unidades tornou-se fundamental e o enfermeiro, pela natureza de seu 

trabalho gerencia o cuidado e as unidades, conhecendo a dinâmica destes.  

Segundo Aguiar et al. (2005) o desafio atual dos enfermeiros na gerência dos 

serviços de enfermagem é aprender a lidar com o conhecimento de seu grupo, pois eles são 

fundamentais para o alcance dos objetivos. Além disso, Castilho, Fugulin e Gaidzinski (2005) 

afirmam que a enfermagem representa de 30 a 60% do quadro de pessoal, sendo responsável, 

segundo Aburdene e Naisbitt (1993), por 40 a 50% do faturamento dos hospitais. 

Em relação ao gerenciamento de recursos humanos, destaca-se o 

dimensionamento do pessoal de enfermagem, sendo considerado como maneira de suprir a 

demanda de cuidados requerida pelos pacientes, contribuindo para que sejam mantidas 

condições favoráveis de trabalho e, consequentemente, a saúde dos trabalhadores de 

enfermagem que lidam diariamente com situações estressantes, incluindo o sofrimento e a 

morte.  

Conforme Campos e Melo (2007) o provimento do pessoal de enfermagem, sob o 

enfoque quantitativo e qualitativo é capaz de atender as necessidades de assistência dos 

pacientes, e deve ser estimado pelo enfermeiro gerente, com base nas normas técnicas 

mínimas estabelecidas pela Resolução COFEN nº 293/2004 (COFEN, 2004).  

Essa Resolução preconiza que o dimensionamento e a adequação quantitativa e 

qualitativa do quadro de profissionais de enfermagem deve se basear em características 

relativas à instituição/empresa, ao serviço de enfermagem e à clientela (COFEN, 2004).  

Com base no exposto, Inoue e Matsuda (2010) dizem que é importante considerar 

que dependendo da classificação dos pacientes com maior ou menor grau de dependência de 

cuidados de enfermagem, nas unidades hospitalares, o dimensionamento do pessoal deve ser 
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estimado mediante o uso de instrumentos, considerando as diversas atividades desenvolvidas 

nesse setor e auxiliando na real quantificação da carga de trabalho da enfermagem e na 

determinação do número de trabalhadores para compor a equipe. 

Deste modo, para promover o gerenciamento dos recursos humanos da área da 

Enfermagem, o enfermeiro necessita conhecer a capacidade e a disposição de seus 

colaboradores e aliá-las no nível de complexidade exigida pela clientela. Assim, os 

profissionais membros da equipe terão possibilidade de crescer e aprimorar seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes no desenvolvimento da assistência de enfermagem.  

 

3.2.2 Gerenciamento de recursos materiais  

 

O gerenciamento de recursos materiais é definido como o fluxo de atividades de 

programação (classificação, padronização, especificação e previsão de materiais), compra 

(controle de qualidade e licitação), recepção, armazenamento, distribuição e controle, com o 

objetivo de garantir que a assistência aos usuários não sofra interrupções por insuficiência na 

quantidade de recursos materiais (CASTILHO; FUGULIN; GAIDZINSKI, 2005). 

De acordo com Francisco e Castilho (2002) os enfermeiros ao prestarem a 

assistência à saúde utilizam recursos materiais, cabendo a eles a competência e 

responsabilidade pela administração de materiais em suas unidades de trabalho através da 

determinação do material necessário para a realização da assistência, seja no aspecto 

quantitativo como no qualitativo, na definição das especificações técnicas, na participação no 

processo de compra, na organização, no controle e avaliação desses materiais.  

O fato de o enfermeiro participar da implementação de grande parte dos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos no hospital, coloca-o na condição de desempenhar 

papel importante na administração de materiais, conforme Fonseca et al. (2003). A introdução 

de novas tecnologias, novos materiais e equipamentos na prática assistencial tem exigido dos 

profissionais de saúde, em particular do enfermeiro, a adoção de um esquema que permita o 

conhecimento e avaliação dos materiais e equipamentos disponíveis no mercado, no sentido 

de garantir uma opção que colabore com a manutenção/ elevação da qualidade da assistência. 

Romano e Veiga (1998) mostram que os enfermeiros têm assumido, no cotidiano 

de trabalho, o gerenciamento de recursos materiais em uma perspectiva de administrar todo o 

fluxo de itens utilizados para a assistência de enfermagem. O enfermeiro é o profissional de 

enfermagem adequado para administrar esse serviço, opinando, decidindo sobre os recursos 
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mais apropriados à prestação da assistência qualificada e segura aos pacientes e à própria 

equipe de saúde.  

Os enfermeiros também executam atividades de controle de qualidade e 

desperdício, avaliação do material, controle dos materiais de alto custo e orientação sobre a 

forma de utilização adequada dos materiais.  

Diante disso, constata-se a necessidade de esse profissional ter noções sobre o 

controle do uso de materiais para atuar como elo entre a equipe de enfermagem e de saúde, 

intermediando os contatos necessários para previsão e compra de materiais, estando apto a 

definir os materiais mais adequados à prestação de assistência com qualidade à clientela, sob 

sua responsabilidade. 

 

3.3.3 O real e o ideal Weberiano 

 

O conjunto de transformações que assistimos à ocasião da passagem do século 

XX como a transição da Era Industrial para a Era do Conhecimento é resumido por Drucker 

(1997) como uma transformação que ainda não se completou: estamos em plena mudança, 

pois esta transição mostra, na superfície, o desenvolvimento da tecnologia da informação e da 

comunicação, e a integração de mercados financeiros e de produção, no torvelinho da 

competição mundial, fenômenos aos quais nos referimos genericamente pelo nome de 

globalização. 

Ainda segundo Drucker (1997), a diversificação que as empresas buscaram como 

forma de continuar sua expansão em mercados saturados, na década de 60, está se revertendo. 

Operando em uma economia mundial, as empresas buscam um foco de atuação que as tornem 

mundialmente competitivas. Já não se trata, entretanto, de focar-se em um ou poucos 

produtos, mas em algumas competências.  

De acordo com Prahalad e Hamel (1998), as organizações altamente 

diversificadas aprenderam que o sucesso do gerenciamento de seus diversos negócios não 

depende apenas da administração de sua estrutura, da administração da rentabilidade de cada 

empresa ou grupo de produtos, mas principalmente da identificação e desenvolvimento de 

suas capacidades essenciais (core competences). São essas core competences que devem 

servir de critério para o enfoque da gerência na era do conhecimento: os parâmetros 

estratégicos de decisão, participação e investimento. Estas competências, para serem 

adquiridas e mantidas, dependem de pessoas especializadas trabalhando em equipe.  
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Tais especializações são tão múltiplas e aprofundadas, que somente em equipes de 

profissionais altamente especializados se pode desempenhar o trabalho. Essas equipes, para 

funcionarem, dependem de pessoas que, além de sua especialização, possuam 

responsabilidade e um grande poder de comunicação, pois as ideias devem fluir entre os 

especialistas, dentro da equipe e desta para o resto da organização.  

De acordo com Tragtenberg (1997), mencionando Max Weber (1864-1920), um 

sociólogo, jurista, historiador e economista alemão considerado um dos fundadores do estudo 

sociológico moderno, para que se possa analisar uma dada situação social, principalmente 

quando se trata de generalizações, torna-se necessário criar um “tipo ideal”, que será um 

instrumento que orientará a investigação e a ação do ator, como uma espécie de parâmetro. 

Para realização da pesquisa, faz-se necessário a comparação entre os 

comportamentos, valores, conhecimentos, ações e crenças apresentadas pelos enfermeiros 

gerentes de um hospital universitário do estado do Ceará, o Hospital Universitário Walter 

Cantídio (HUWC), e os comportamentos que efetiva e concretamente são encontrados no 

cotidiano dos mesmos, representados respectivamente, pelo seu perfil ideal e real. O apoio 

dessas reflexões pode auxiliar na compreensão do perfil típico-ideal do enfermeiro gerente do 

HUWC, principal objeto da presente discussão. 

Assim, um conceito ideal é normalmente uma simplificação e generalização da 

realidade. Partindo desse modelo, Tragtenberg (1997) afirma que para Weber é possível 

analisar diversos fatos reais como desvios do ideal: tais construções possibilitam ver se, em 

traços particulares ou em seu caráter total, os fenômenos se aproximam de uma de nossas 

construções, determinam o grau de aproximação do fenômeno histórico e o tipo construído 

teoricamente. Sob esse aspecto, a construção é simplesmente um recurso técnico que facilita 

uma disposição e terminologia mais lúcidas. 

O tipo ideal refere-se a uma construção mental da realidade, onde o pesquisador 

seleciona certo número de características do objeto em estudo, a fim de, construir um topo 

tangível, ou seja, um “tipo”. Esse tipo será muito útil para classificar os objetos de estudo. 

Na concepção de Weber (1992, p.21), o tipo ideal é um instrumento de análise, e 

não de avaliação. Mas oferece um recurso analítico baseado em conceitos já existentes acerca 

do fenômeno estudado, no caso, o perfil gerencial dos enfermeiros do HUWC.  

O tipo ideal não é caracterizado como não condizente com a realidade, mas por se 

basear na indução, o mesmo pode servir como guia, desde que se observe a variedade de 

fenômenos que ocorrem na realidade. 

http://www.cafecomsociologia.com/2010/11/tipo-ideal-de-max-weber.html
http://www.cafecomsociologia.com/2010/11/tipo-ideal-de-max-weber.html
http://www.cafecomsociologia.com/2010/11/tipo-ideal-de-max-weber.html
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Dentro das coordenadas metodológicas que se opunham à assimilação das 

ciências sociais aos quadros teóricos das ciências naturais, Weber concebe o objeto da 

sociologia como, fundamentalmente, “a captação da relação de sentido” da ação humana. Em 

outras palavras, conhecer um fenômeno social seria extrair o conteúdo simbólico da ação ou 

ações que o configuram. Tragtenberg (1997, p.19) relata que por ação, Weber entende “[...] 

aquela cujo sentido pensado pelo sujeito ou sujeitos é referido ao comportamento dos outros, 

orientando-se por ele o seu comportamento.” Tal colocação do problema de como se abordar 

o fato significa que não é possível propriamente explicá-lo como resultado de um 

relacionamento de causas e efeitos (procedimento das ciências naturais), mas compreendê-lo 

como fato carregado de sentido, isto é, como algo que aponta para outros fatos e somente em 

função dos quais poderia ser conhecido em toda a sua amplitude. 

Segundo Tragtenberg (1997, p.18), o conceito de tipo ideal para Weber 

corresponde a um processo de conceituação que abstrai de fenômenos concretos o que existe 

de particular, constituindo assim um conceito individualizante ou, nas palavras do próprio 

Weber, um “conceito histórico-concreto”. A ênfase na caracterização sistemática dos padrões 

individuais concretos (característica das ciências humanas) opõe a conceituação típico-ideal à 

conceituação generalizadora, tal como esta é conhecida nas ciências naturais. 

A conceituação típico-ideal chega a resultados diferentes da conceituação 

generalizadora. O tipo ideal para Weber (1992, p.17) não descreveria um curso concreto de 

ação, mas um desenvolvimento normativamente ideal, isto é, um curso de ação 

“objetivamente possível”. O tipo ideal é um conceito vazio de conteúdo real: ele depura as 

propriedades dos fenômenos reais desencarnando-os pela análise, para depois reconstruí-los. 

Por conseguinte, o tipo ideal não constitui nem uma hipótese nem uma proposição e, assim, 

não pode ser falso nem verdadeiro, mas válido ou não-válido, de acordo com sua utilidade 

para a compreensão significativa dos acontecimentos estudados pelo investigador. 

No que se refere à aplicação do tipo ideal no tratamento da realidade, conforme 

Tratenberg (1997), para Weber ela se dá de dois modos. O primeiro é um processo de 

contrastação conceitual que permite simplesmente apreender os fatos segundo sua maior ou 

menor aproximação ao tipo ideal. O segundo consiste na formulação de hipóteses 

explicativas. Podemos encenar um primeiro exemplo referente ao perfil real do gerente de 

enfermagem do HUWC, na tentativa de construirmos um perfil ideal-típico do mesmo; 

somente depois se poderia, hipoteticamente, pensar em introduzir os critérios de competências 

essenciais envolvidos na escolha de tais gerentes de enfermagem, além da titulação e da 

experiência; a primeira condição relacionada à formação; a segunda, à atuação profissional.  



 
68 

 

De acordo com o vocabulário weberiano, são quatro os tipos de ação que cumpre 

distinguir claramente: ação racional em relação a fins, ação racional em relação a valores, 

ação afetiva e ação tradicional. Esta última, baseada no hábito, está na fronteira do que pode 

ser considerado ação e faz Weber chamar a atenção para o problema de fluidez dos limites, 

isto é, para a virtual impossibilidade de se encontrarem “ações puras”.  

Considerando essa discussão, observa-se, por exemplo, que a seleção de um 

enfermeiro para assumir o cargo de gerente de enfermagem pode apresentar nitidamente os 

traços dos quatro tipos de ação ou um ou outro com maior destaque. Por exemplo, escolha de 

um gerente pode estar vinculada a uma ação racional em relação a fins e em relação a valores 

– alcançar determinados objetivos dentro da instituição utilizando distintos meios, não 

importando quais sejam, desde que satisfaçam os valores, crenças e desejos projetados; 

observa-se ainda nesta ação, as características relacionadas à ação afetiva e tradicional – 

indicação de parentes, amigos... para assumir cargos de confiança. 

Então, encontrar um tipo ideal puro para Weber (1992, p.20) é mera ilusão. Para 

ele, estes quatro tipos ideais encontram-se mesclados, e não podem ser pensados de forma 

“rígida”, pois para “[...] qualquer um desses tipos tanto seria possível encontrar fenômenos 

sociais que poderiam ser incluídos neles, quanto se poderia também deparar com fatos 

limítrofes entre um e outro tipo.” (WEBER, 2004, p.210).  

O objetivo do tipo ideal é captar a singularidade do fenômeno sem a necessidade 

de recorrer a comparações com outras realidades, fato que levaria a conceituações gerais, o 

que implicaria na anulação da singularidade dos fenômenos históricos-sociais. 

Com a finalidade de construirmos o tipo ideal de gerente de enfermagem de um 

hospital universitário do estado do Ceará, por sua vez, uma última consideração no que diz 

respeito à expectativa que a ação social sugere em relação ao comportamento de outros. De 

acordo com Weber (2004, p.209) seja qual for o tipo de ação social exercida, racional ou 

tradicional, estas implicam necessariamente em uma relação causal, pois para ele “[...] a ação 

social tem como referência a expectativa de comportamento de outros, o que leva o agente a 

construir, pelo imaginário com base na realidade, a ação ideal através da adequação dos meios 

aos fins.” 

Deste modo, desnudar a realidade do enfermeiro gestor, mesmo que em parte, 

possibilitará traçar o perfil ideal possível, palpável de operacionalização concreta de um perfil 

gerencial de enfermagem no HUWC. 

Como a realidade também não é alcançada na sua totalidade, reunindo-se apenas 

dados esparsos, o tipo ideal surge como forma de compreender a realidade sem de fato exauri-
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la. Assim, não haverá uma forma ideal pura, mas uma forma que mais guarde semelhança 

com a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo evidencia a metodologia apresentada para o desenvolvimento da 

pesquisa. De início apresentam-se as características da pesquisa e, em seguida, destacam-se as 

etapas do procedimento metodológico aplicado para o alcance dos objetivos propostos. 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Desde o princípio, o homem busca incessantemente por novas descobertas que os 

conduza aos caminhos do conhecimento, que será seguido conforme a sua tendência. De 

modo geral, no mundo contemporâneo, toda pesquisa deve ter um objetivo determinado que 

possibilite saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Lakatos e Marconi (1991, 

p.16) afirmam que a finalidade da pesquisa é “[...] descobrir respostas para questões, mediante 

aplicação de métodos científicos [...]”, mesmo que esses métodos, às vezes, não obtenham 

respostas verdadeiras, são os únicos que podem oferecer resultados satisfatórios ou de total 

êxito. 

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratório-descritiva, na 

qual opiniões e informações foram classificadas e analisadas através de recursos e técnicas 

estatísticas, a partir de uma situação ainda pouco estudada em nossa realidade, com o intuito 

de reunir informações em geral a respeito do tema pesquisado.  

Ainda de acordo com Lakatos e Marconi (1991), a pesquisa na área de saúde 

requer a análise dos aspectos estruturais do problema estudado, numa base empírica, aliada a 

uma visão subjetiva que permita a compreensão da realidade humana, por meio da explicação 

dos fenômenos que constituem a vivência das relações sociais. 

                  A pesquisa enfocou a tipologia descritiva que, na visão de Vergara (1998, p. 45), 

“[...] expõe características de determinada população ou determinado fenômeno. Pode 

também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza.” Esse tipo de pesquisa 

não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, ainda que sirva de base para tal 

explicação. Corroborando essa ideia, Gil (2008) diz que a pesquisa descritiva tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 

classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados.  
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Além disso, teve como finalidade observar, analisar, registrar, classificar e fazer a 

interpretação dos dados sem a interferência do pesquisador. Essa tipologia de pesquisa, assim 

como as exploratórias, são as que comumente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com atuação prática. São as mais solicitadas pelas organizações, instituições educacionais, 

partidos políticos, empresas comerciais etc. 

 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com maior precisão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, sua 

natureza e suas características. Busca conhecer as diversas situações e relações que 

ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento 

humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades 

mais complexas. (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.61).  

              

O presente também estudo utilizou-se uma combinação de métodos, ou seja, 

aliando o método qualitativo ao quantitativo (quali-quantitativo). Conforme Minayo (2000), o 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõem, ao contrário, se complementam, 

pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. 

Esta junção de abordagens é explicada em conformidade com o pensamento de Gil (2008) 

quando fala do princípio da transformação das mudanças quantitativas em qualitativas – pois 

quantidade e qualidade são características inerentes a todos os objetos e fenômenos, e estão 

interrelacionados.  

 

4.2 Local do estudo 

                            

A pesquisa foi realizada em um Hospital Público Federal, o Hospital Universitário 

Walter Cantídio (HUWC), do município de Fortaleza-CE, vinculado à Secretaria Executiva 

Regional III (SER III). O Hospital é notoriamente conhecido no estado como Hospital das 

Clínicas (HC) e é parte integrante da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desempenha 

importante papel na assistência à saúde no Estado do Ceará, estando integrado ao SUS, e é 

referência para a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de pesquisas na área de 

saúde. 

A escolha deste hospital se deu por uma motivação particular em direção a esta 

temática, uma vez que surgiram algumas questões, por curiosidade natural e necessidade 

própria, haja vista estar à frente da gerência de uma das unidades de internação de um hospital 

de ensino superior, e assumir uma função de multiplicadora de conhecimentos e 
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comportamentos, e por isso, buscar compreender melhor o papel do gerenciamento na prática 

da enfermagem hospitalar.   

 O hospital teve sua origem em 1944 quando do início da construção do Hospital 

Carneiro de Mendonça, no bairro de Porangabussu, hoje Rodolfo Teófilo, culminando em 

1952, quando foi iniciada a construção da 1ª Unidade do HC destinada a área de Medicina 

Interna e Doenças Infecto – Contagiosas (isolamento) em convênio com o Departamento 

Estadual da Saúde (BRASIL, 2013). 

Essa unidade constituiu-se o núcleo embrionário do atual Hospital Universitário. 

Hoje se destaca por prestar assistência de alta complexidade à saúde, indo desde transplantes 

hepáticos e renais à pesquisas clínicas avançadas (BRASIL, 2013).  

Considerado como a maior sala de aula da UFC, recebe alunos dos diversos 

cursos da área da saúde (graduação e pós-graduação) em estágios curriculares e 

extracurriculares, chegando a receber uma média de 1600 alunos por semestre (BRASIL, 

2013).  

Oferece à sociedade 239 leitos de internação, além de 8 salas cirúrgicas, 9 leitos 

de UTI e 125 consultórios especializados nos ambulatórios. O Centro de Atenção ao Idoso é 

referência no tratamento de doenças prevalentes nesta fase da vida (BRASIL, 2013).  

Os recursos humanos de Enfermagem contam com uma Divisão de Enfermagem, 

representadas por 1 diretora, 2 coordenadoras e 41 chefes de unidades, que juntos 

desenvolvem o gerenciamento das ações de enfermagem. Representam 33,85% da força de 

trabalho da Instituição (501 profissionais dos 1480 existentes), entre enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, que desenvolvem suas atividades em horário ininterrupto, 

atendendo nas diversas unidades e especialidades.  

A equipe de enfermagem é formada por distintas categorias profissionais: 120 

enfermeiros, 327 técnicos e 54 auxiliares de enfermagem, distribuídos nas unidades de 

internação, unidades ambulatoriais e serviços especializados de forma racional, objetivando 

atender às necessidades de recursos humanos adequadas para a prestação de uma assistência 

de enfermagem de qualidade. Cada unidade é gerenciada por um enfermeiro, sendo este 

responsável pela sua equipe. Os enfermeiros gerentes de unidades encontram-se diretamente 

subordinados a uma Coordenadoria, que por sua vez está subordinada à Diretoria de 

Enfermagem (BRASIL, 2013).  

 

 

 



 
73 

 

4.3 População  

 

Por se tratar de pesquisa com gestão, a população alvo ou universo do estudo foi 

constituída por 44 gerentes dos diversos setores do HUWC, classificados da seguinte forma: 1 

diretora de enfermagem, 2 coordenadoras e 41 gerentes de unidades que ocupam cargos 

gerenciais nas diversas unidades do hospital universitário.  

Conforme Oliveira (2002), universo ou população é o conjunto de seres animados 

ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. Nesta pesquisa, 

utilizou-se o processo de amostragem não probabilística proporcional. Este tipo de amostra, 

de acordo com Martins (2000) é determinado por ordem do pesquisador, pois não há uma 

aleatoriedade para a escolha de um elemento da população e não é possível generalizar os 

resultados da pesquisa para a população, ou seja, as amostras não-probabilísticas não 

garantem a representatividade da população. 

A escolha de um método não probabilístico, via de regra, sempre encontrará 

desvantagem frente ao método probabilístico, de acordo com Gil (2008); no entanto, em 

alguns casos, para ele se faz necessário a opção por este método. O autor também sustenta que 

no envio de questionários via correio eletrônico o método é não probabilístico (mesmo que a 

opção seja por amostragem probabilística), mas o respondente pode não querer responder o 

questionário ou mesmo não ser localizado pelo e-mail. E ainda alerta que não há formas de se 

generalizar os resultados obtidos na amostra para o todo da população quando se opta por este 

método de amostragem. 

O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser investigado, e 

a amostra, porção ou parcela do universo, que realmente será submetida à verificação, é 

obtida ou determinada por uma técnica específica de amostragens. Para Oliveira (2002), 

existem duas divisões no processo de amostragem (determinação da amostra a ser 

pesquisada): a probabilística e a não probabilística. A amostragem não probabilística é 

totalmente subjetiva, já que se baseia nas decisões pessoais do pesquisador. Por não haver, por 

causa disso, uma seleção realmente aleatória dos elementos da amostra, sua variabilidade 

amostral não poderá ser calculada com precisão.  

A população da pesquisa foi composta por 44 enfermeiros do HC, ocupantes de 

cargos de gerência, pertencentes às unidades de internação, unidades de imagem e 

ambulatórios especializados do HUWC, denominados, neste estudo, gestores, profissionais 

para os quais os demais componentes da equipe de enfermagem reportam-se 

hierarquicamente, e que aceitaram participar da pesquisa, mediante assinatura do termo de 
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consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os critérios de inclusão para os gerentes de 

enfermagem foram: ser enfermeiro, com função de gerência no serviço de enfermagem 

hospitalar.  Foram critérios de exclusão: profissionais recentemente designados para o referido 

cargo (menos de 6 meses), por entender que não havia tempo suficiente para avaliação quanto 

ao perfil e competências; profissionais que responderam de forma incompleta ao questionário; 

e aqueles que estavam de licença médica e ou afastados do serviço no momento da coleta de 

dados. 

Dos 44 enfermeiros gerentes convidados a participar da pesquisa, a amostra ficou 

composta por 36 (81,82%) gerentes de enfermagem, em razão de seis (13,63%) não terem 

respondido ao questionário eletrônico enviado e dois (4,55%) terem respondido de forma 

incompleta, conforme os critérios de exclusão.  

 

4.4 Coleta de dados 

  

Esta pesquisa utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário 

eletrônico (APÊNDICE B) elaborado no Google docs., com perguntas sobre dados de 

identificação ocupacional, formação acadêmica e profissional (universidade formadora, tempo 

de formado, pós-graduação, tempo de serviço na função gerencial), qualificação para a função 

gerencial (experiências anteriores, cursos na área, atividades desenvolvidas e características 

inerentes ao cargo), questões acerca da função gerencial que abordou sentimentos, percepções 

e autorreflexão acerca do cargo exercido.  

O Google docs é um pacote de aplicativo do Google, gratuito e que funciona 

totalmente online, diretamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com o 

OpenOffice.org/BrOffice.org, KOffice e Microsoft Office, e atualmente compõe-se de um 

processador de texto editor de apresentações, editor de planilhas e de formulários. 

 Desta forma, e para evitar possíveis vieses, por intimidação ou vergonha, não 

houve em nenhum momento contato físico ou pessoal dos pesquisadores que pudesse 

identificar o indivíduo envolvido no estudo. Logo, os participantes do estudo eram 

convidados a acessarem o formulário online em seu computador pessoal ou conforme sua 

conveniência, de modo a permitir-lhe total privacidade para respondê-lo. 

A seguir imagem do link que esteve disponível com o questionário durante o 

período de estudo: 
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Figura 2 – Site na web gerado em Google Docs, preenchido 

pelos gerentes de enfermagem. Fortaleza, Ceará, 2015 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Gil (2008, p. 27) apresenta uma definição de questionário, onde entende-se um 

conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Marconi e Lakatos 

(2005, p.201) definem questionário como sendo “[...] um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador.” 

O questionário eletrônico utilizado foi composto por perguntas pré-estabelecidas, 

e indagava junto aos gerentes responsáveis pela gestão das unidades de internação, unidades 

de imagem e ambulatórios do HUWC, perguntas que versavam sobre: Quais as funções de 

gerencia utilizadas pelo gestor de enfermagem do HUWC? Quais as dificuldades encontradas 

durante a execução do processo de trabalho do gestor de enfermagem do HUWC? Como seria 

o perfil ideal de um gerente de enfermagem no HUWC? Quais as estratégias de gestão 

desenvolvidas no trabalho do gestor de enfermagem do HUWC? Quais contribuições essas 

estratégias trariam para a liderança dos gerentes enfermeiros do HUWC?  

O primeiro momento do formulário eletrônico foi importante para que se pudesse 

fazer uma análise dos participantes da pesquisa em diferentes aspectos. Foram colhidas 

informações a respeito da instituição em que trabalham, sexo, idade, tempo de instituição, 

quanto tempo de experiência na gestão, qual a titulação, qual a função que exerce, qual a área 

de formação, se já tiveram experiência anterior em gestão, se tem algum curso direcionado à 

gestão e, se positivo, quais seriam esses cursos. 

O segundo momento do formulário teve o objetivo de identificar aspectos 

referentes às percepções em nível de concordância dado pelos respondentes a respeito dos 
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atributos da competência: “CHA”, em um bloco constituído por dezesseis subitens 

relacionados ao conceito de competência, habilidade e atitude, obedecendo à escala de Likert, 

com níveis de concordância variando de 1 a 5, assim relacionados: [1] Não concordo 

totalmente. [2] Não concordo parcialmente. [3] Indiferente. [4] Concordo parcialmente. [5] 

Concordo totalmente. 

De acordo com Martins (2007) a escala de Likert foi desenvolvida por Rensis 

Likert, no início dos anos 30. Trata-se de um enfoque muito utilizado nas investigações 

sociais. Consiste em um conjunto de itens apresentados em forma de afirmações, ante os quais 

se pede ao sujeito que externe sua reação, escolhendo um dos cinco, ou sete, pontos de uma 

escala. Assim, o sujeito obtém uma pontuação para cada item, e o somatório desses valores 

(pontos) indicará sua atitude favorável, ou desfavorável, em relação ao objeto, ou 

representação simbólica que está sendo medida. 

Quanto maior o nível de concordância marcado, maior seria o nível de 

concordância do respondente. Neste bloco foram deixados seis itens em aberto para que o 

respondente pudesse dar a sua opinião a respeito daquele atributo. 

O instrumento foi enviado eletronicamente a um grupo de gerentes de 

enfermagem para preenchimento online, no período 01 de novembro de 2014 a 02 de janeiro 

de 2015. 

Destaque-se que o uso da Internet como meio de aprendizado e pesquisa 

acadêmica consolidou-se como uma das principais atividades dos usuários em geral. É nesse 

contexto que se evidencia o potencial desta ferramenta de comunicação para a realização de 

pesquisas científicas. 

De acordo com Felson (2001), a pesquisa de marketing online tornou-se 

amplamente aceita e algumas projeções indicavam que, até 2005, a pesquisa através da 

internet seria responsável por metade do total da receita de pesquisa de marketing. 

Os critérios para decidir a forma de utilizar o instrumento são muitos, como por 

exemplo: o tipo de pesquisa (exploratória ou conclusiva), o tipo de respondente (nível 

educacional e social), o assunto da pesquisa, a disponibilidade de meios para administrar a 

pesquisa (incluindo a qualidade do funcionamento e o acesso ao público pesquisado) e o tipo 

de análise e interpretação pretendidas (MATTAR, 1999). 

Dentre as principais vantagens do questionário eletrônico, em relação às 

modalidades Entrevista pessoal e Entrevista por telefone, os autores Evans e Mathur (2005) e 

Hipólito (1996) destacam: 

a) agilidade na aplicação, no controle e follow-up das respostas; 
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b) agilidade na tabulação dos resultados; 

c) facilidade de utilizar maiores amostras; 

d) flexibilidade e diversidade na elaboração de questões; 

e) baixo custo de implementação; 

f) exigência de resposta completa. 

Esses autores apontam as vantagens para o respondente que dizem respeito, em 

geral, à rapidez do preenchimento, facilidade de leitura, atratividade propiciada pela 

interatividade e “limpeza” do questionário sem rasuras. 

E sob o ponto de vista do pesquisador, destaca-se o controle sobre o 

preenchimento incorreto do questionário, impedindo, por exemplo, que o respondente avance 

para um item seguinte, se a questão presente não for respondida de modo correto, obedecendo 

rigorosamente às instruções fornecidas. Esse recurso pode ser particularmente vantajoso na 

aplicação de questionários compostos por itens que exigem diferentes comportamentos do 

respondente, como o assinalamento de uma única alternativa, obrigatoriedade de 

preenchimento de espaços em branco, ordenação de um conjunto de alternativas mediante 

atribuição de postos (ranking).  

Ainda sob o ponto de vista do pesquisador, o questionário eletrônico possibilita 

sensível aumento na credibilidade e na velocidade de apuração dos dados coletados.  

Pesquisas realizadas destacam que o questionário via Internet apresenta custos 

mais baixos (FRICKER et al., 2005). O baixo custo do questionário eletrônico não é absoluto, 

se comparado ao envio pelo correio, uma vez que é importante considerar a estrutura mínima 

necessária para a coleta eletrônica de dados: computador, desenvolvimento da lógica de 

agrupamento e análise dos dados, conexão com a Internet e consultoria de profissional 

especializado e atualizado com a contínua evolução tecnológica de hardware e software 

(HIPÓLITO, 1996). 

 

4.5 Instrumentos de tratamento dos dados 

 

Os instrumentos de tratamento de dados utilizados nesta pesquisa foram: SPSS 

18.0 e o Microsoft Excel for Windows e manipularam os dados possibilitando assim, os 

resultados encontrados.  

O SPSS é um software aplicativo (programa de computador) do tipo científico. 

Originalmente o nome era acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences - pacote 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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estatístico para as ciências sociais, mas na atualidade a parte SPSS do nome completo do 

software não tem significado (ARGYROUS, 2011, p. 25).  

Dentre as diferentes técnicas estatísticas utilizadas para o estudo da validade de 

construto, destaca-se a análise fatorial exploratória (AFE), um dos procedimentos estatísticos 

mais comumente utilizados no desenvolvimento, avaliação e refinamento de instrumentos de 

enfermagem (FLOYD; WIDAMAN, 1995, p.289). Segundo Alexandre Pereira (2003, p.45), 

define-se AFE como um conjunto de técnicas multivariadas que tem como objetivo encontrar 

a estrutura subjacente em uma matriz de dados e determinar o número e a natureza das 

variáveis latentes (fatores) que melhor representam um conjunto de variáveis observadas. Ao 

analisar a estrutura das inter-relações de um determinado número de variáveis observadas, a 

AFE define o(s) fator(es) que melhor explica(m) a sua covariância.  

As variáveis observadas pertencem a um mesmo fator quando, e se, elas partilham 

uma variância em comum (são influenciadas pelo mesmo construto subjacente) (BROWN, 

2006). Assim, um fator é uma variável latente (por exemplo, conhecimento) que influencia 

mais de uma variável observada (por exemplo, idade; tempo de gerência), representando, 

assim, a covariância entre elas. 

A Escala de Predisposição à Ocorrência de Eventos Adversos (EPEA) se constitui 

por duas escalas politômicas (graduadas) paralelas (ideal e real) para cada item. Nessa análise, 

o primeiro passo consistiu na ordenação dos itens, segundo as duas escalas distintas para que, 

posteriormente, cada item pudesse ser correlacionado com o escore total, e se pudesse 

determinar, em relação à mesma atitude, o grau que, supostamente, se refere aos outros itens. 

O segundo passo durante a implementação de AFEs foi observar se a matriz de 

dados era passível de fatoração, isto é, analisar se os dados podiam ser submetidos ao 

processo de análise fatorial (PASQUALI, 1999).  

A ferramenta estatística utilizada para analisar a estrutura das inter-relações 

(correlações) entre o número de variáveis (respostas dos questionários), definindo os fatores 

(conjunto de dimensões latentes comuns), foi a análise fatorial. Foram identificadas as 

dimensões separadas da estrutura e o grau em que cada variável é explicada por cada 

dimensão. 

De acordo com AAker, Kumar e Day (2001) a análise fatorial é uma técnica de 

interdependência nas quais todas as variáveis são simultaneamente consideradas, cada uma 

relacionada com todas as outras, empregando ainda o conceito da variável estatística, a 

composição linear de variáveis. O autor diz que comunalidade é a porção da variância que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
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uma variável compartilha com todas as outras variáveis consideradas. É também a proporção 

de variância explicada pelos fatores comuns. 

Para isso, dois métodos de avaliação mais comumente conhecidos foram 

utilizados, a saber: o critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO); e o Teste de Esfericidade de 

Bartlett (DZIUBAN; SHIRKEY, 1974).  

 Teste de Esfericidade de Bartlett: é usado para examinar a hipótese de que as 

variáveis não sejam correlacionadas na população, e avalia em que medida a matriz de 

(co)variância é similar a uma matriz-identidade (os elementos da diagonal principal tem valor 

igual a um, e os demais elementos da matriz são aproximadamente zero, ou seja, não 

apresentam correlações entre si).  

Segundo Hair et al. (2005, p.593), esse teste avalia, também, a significância geral 

de todas as correlações em uma matriz de dados. Valores do teste de esfericidade de Bartlett 

com níveis de significância p < 0,05 indicam que a matriz é fatorável, rejeitando a hipótese 

nula de que a matriz de dados é similar a uma matriz-identidade.  

 Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): 

índice usado para avaliar a adequacidade da análise fatorial, é calculado por meio do quadrado 

das correlações totais dividido pelo quadrado das correlações parciais, das variáveis 

analisadas (FIELD, 2005). Seu valor pode variar de zero a um. Valores iguais ou próximos a 

zero indicam que a soma das correlações parciais dos itens avaliados é bastante alta em 

relação à soma das correlações totais. Nesses casos, possivelmente a análise fatorial será 

inapropriada (PASQUALI, 1999). Como regra para interpretação dos índices de KMO, 

valores menores que 0,5 são considerados inaceitáveis, valores entre 0,5 e 0,7 são 

considerados medíocres; valores entre 0,7 e 0,8 são considerados bons; valores maiores que 

0,8 e 0,9 são considerados ótimos e excelentes, respectivamente. 

O uso destes testes se justificou pela pouca quantidade de respondentes da 

pesquisa. 

Em geral, os resultados dos testes de KMO e de esfericidade de Bartlett tendem a 

ser uniformes, aceitando ou negando a possibilidade de fatoração da matriz de dados 

(TABACHNICK; FIDELL, 2007). 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

Para tanto, o respeito pela ética em pesquisa faz-se necessário de acordo com a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), que regulamenta a 
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pesquisa em seres humanos no país. Logo, este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do HUWC, sob o parecer nº 401.240. 

A referida resolução se apresenta interfaciada com os princípios fundamentais da 

bioética (autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade).  

A autonomia foi contemplada neste estudo, pois os sujeitos que participaram da 

pesquisa foram esclarecidos da voluntariedade, ficando cientes da possibilidade de desistirem 

ou se absterem quando assim lhes conviesse. 

O princípio da beneficência tem por finalidade fazer o bem, visando ao maior 

benefício para os sujeitos da pesquisa e ao mínimo de danos e riscos. Os resultados deste 

trabalho deverão contribuir para a reflexão crítica acerca das repercussões e significados que a 

pesquisa pode trazer em relação ao perfil de gerência por competências, proporcionando 

mudanças de comportamento não apenas dos gerentes, como também de seus liderados e da 

própria sociedade, subsidiando assim, outros estudos e despertando interesse nesse tema. 

Quanto ao princípio da não maleficência, foi assegurado aos participantes que não 

sofreriam nenhum prejuízo, pactuando-se com os mesmos que os resultados seriam 

apresentados às instituições abordadas na pesquisa. 

O princípio da justiça baseia-se na equidade de distribuição dos benefícios, 

garantindo igual consideração dos interesses envolvidos, com vantagens para os sujeitos da 

pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis. Portanto, os princípios da 

justiça e equidade foram atendidos, pois este trabalho visou contribuir, positivamente, no 

papel desempenhado pelos enfermeiros gerentes. 
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5 RESULTADOS 

 

Teve como objetivo analisar e discutir os dados obtidos com os questionários dos 

enfermeiros gerentes das unidades do HUWC, sujeitos deste estudo, mediante a análise do 

material transcrito com respaldo no referencial teórico- metodológico consultado. 

 

5.1 Dados sóciodemográficos 

 

Esses dados surgiram de perguntas (APÊNDICE B) com o objetivo de caracterizar 

os sujeitos da pesquisa. A organização dos dados foi feita a partir de representações em 

gráficos e tabelas, pois facilitou a visualização dos dados e favoreceu melhor entendimento. 

A fim de descrever e analisar as características sociodemográficas de 36 gerentes 

de enfermagem do HUWC envolvidos no estudo foram utilizadas as seguintes variáveis: 

idade, estado civil, naturalidade, titulação, tempo de formação, vínculo no HUWC, tempo de 

serviço no HUWC, tempo de serviço na função de gerente, 

 

Tabela 1 – Distribuição numérica e percentual de gerentes de enfermagem do HUWC em 

relação às variáveis sociodemográficas. Fortaleza, CE - 2014 

Variáveis (N=36) N % 

Idade (anos)   

36-41 8 22,2 

42-47 9          25 

48-53 13 36,1 

54-59 6 16,7 

Estado civil   

Casada/união estável 25 69,4 

Divorciada/separada 5 13,9 

Solteira 5 13,9 

Viúva 1   2,8 

Procedência   

Nordeste 32           89 

Sudeste 3    8,4 

Norte 1    2,8 

Titulação   

Graduada 1   2,8 

Especialista 20 55,6 

Mestre 15 41,7 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As informações da tabela 1 referentes à idade das participantes revelaram uma 

população com idade entre 36 a 59 anos, com média de 46,9 anos e desvio padrão 6,42. 

Observou-se que a maioria estava na faixa etária de 48 a 53 anos (13; 36,1%). O que 
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caracteriza uma população com idade madura, em plena fase de produção exercendo suas 

atividades. 

Em relação ao estado civil e a procedência, a maior parte das participantes 25 

(69,4%) referiram ser casadas e procedentes da região nordeste do país 32 (89%), com 

destaque para o estado do Ceará, com 29 (80,6%) das enfermeiras do estudo. Outra região 

citada pelas entrevistadas foi a sudeste, com 03 (8,4%) pessoas, sendo 01 (2,8%) proveniente 

do Rio de Janeiro e 02 de São Paulo. 

Além disso, investigou-se o nível educacional das gerentes através da mensuração 

da maior titulação acadêmica adquirida e verificou-se que a maioria, 20 (55,6%) denominou-

se especialista. Outras variáveis que foram investigadas e possuem relação com esta, são o 

tempo de formação profissional que variou entre 2 e 32 anos, com média de 21,1 anos e 

desvio padrão de 6,56; o tempo de serviço prestado na instituição onde se realizou o estudo 

que foi de 3 a 32 anos, com média de 16,3 e desvio padrão 7,79; o tempo em que exerceu a 

função de gerente, o menor período em que esteve no cargo foi de 0,5 anos até 28 anos, com 

média 7,6 e desvio padrão 7,0.  

A análise estatística realizada demonstrou que a idade possui correlação positiva 

em relação ao tempo de formação do gerente, que nos permite inferir que com o passar dos 

anos, o profissional adquire maior experiência e desenvolve maior senso de justiça para lidar 

com os conflitos entre os colaboradores da instituição e isso, influencia diretamente no 

exercício do seu papel gerencial. 

Nesta discussão, entende-se que a experiência profissional do enfermeiro seja um 

elemento relevante para a análise do agir profissional, sobretudo no que tange ao 

gerenciamento que se encontra articulado à assistência do cliente.   

Com base nas respostas do questionário, é possível dizer que o tempo de formação 

profissional é uma característica importante para análise do perfil dos profissionais 

enfermeiros que trabalham com gerência. Entretanto, embora a caracterização tenha apontado 

que mais da metade dos sujeitos tenha mais de 10 anos de formados, para Oliveira (2008) não 

significa que se trate de veteranos, visto que o enfermeiro pode ter longa experiência em outra 

área, mas ainda não domina os elementos necessários ao perfil de gerência, podendo, pela 

falta de experiência nessa área ser considerado um novato.  

A aquisição de conhecimentos específicos relacionados ao gerenciamento possui 

associação estatística com o tempo de exercício de gerência. Desse modo, ele é considerado 

mais importante com a experiência adquirida no exercício da gerência. Ademais, não houve 

correlação significativa com os outros itens relativos às variáveis expostas analisadas. 
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Todos os colaboradores da pesquisa são do sexo feminino (100%). Isso vai ao 

encontro do que Gelbcke (1992, p.10) diz: "A enfermagem historicamente vem sendo 

constituída de maneira quase exclusiva pelo sexo feminino e o papel que a enfermeira 

desempenha como mulher na esfera social é, em grande parte, responsável pela eleição da sua 

profissão". 

O predomínio de mulheres no cargo pesquisado remete aos aspectos sócio-

históricos da profissão. Embora, nos últimos anos, o percentual de homens nessa categoria 

tenha evoluído, o atrativo da formação universitária não tem sido apelo suficiente para que os 

homens vislumbrem a Enfermagem como opção profissional (LOPES; LEAL, 2005). 

Por ser profissão predominantemente feminina, as profissionais de enfermagem 

convivem com a dinâmica das organizações no desenvolvimento de suas atividades, ao 

mesmo tempo em que gerenciam suas vidas como pessoas, esposas e mães (SPINDOLA; 

SANTOS, 2003). 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos enfermeiros por tempo de formado 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 1 nos permite visualizar que a grande maioria dos enfermeiros sujeitos 

desse estudo (97,20%) são pessoas com mais de 10 anos de profissão. 

Em relação ao tempo de formação acadêmica, Gomes e Oliveira (2004, p.269) 

referem que o diferencial do enfermeiro é a relação saber-fazer, pois “a relação entre a teoria e 

a prática emerge a partir do amadurecimento do profissional e da necessidade colocada pela 

prática”. A prática do cuidado requer o saber para ampliar/aprofundar o conhecimento de 

Enfermagem. 
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Pelos resultados apresentados, estima-se que o fato de possuir maior tempo de 

formado dá ao enfermeiro mais maturidade e experiência para exercer cargos de gerência. Por 

outro lado, sabe-se que a formação dada pela universidade, há 10 anos, ainda estava atrelada 

às teorias administrativas funcionais, na ótica taylorista-fordista. Autores como Alves, Penna 

e Britto (2004) corroboram tais afirmações quando criticam que os conteúdos repassados na 

formação acadêmica subestimam a complexidade do contexto organizacional, limitando-se a 

apresentá-los sob a fundamentação mecanicista. 

Contudo, o tempo de atuação em um único setor não deve ser avaliado 

isoladamente para avaliação do perfil profissional e da atuação esperada em cargos de 

gerência. Isto porque, na visão de Assad e Viana (2005) deve-se levar em consideração as 

experiências prévias do enfermeiro em ambientes semelhantes, às quais os ajudam na reunião 

dos conhecimentos que compõem a sua bagagem profissional, e, neste caso, se inclui o 

conhecimento teórico e prático acerca da assistência. 

A educação permanente em saúde constitui-se em estratégia fundamental às 

transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, 

compromissada e tecnicamente competente, conforme Ceccim (2005). Atualmente, para 

Ricaldoni e Sena (2006), a educação permanente tem sido considerada uma importante 

ferramenta na construção da competência do profissional, contribuindo para a organização do 

trabalho. O principal desafio da educação permanente é estimular o desenvolvimento da 

consciência nos profissionais sobre seu contexto, pela sua responsabilidade em seu processo 

permanente de capacitação. 

A abordagem generalista na formação de enfermeiros torna necessários os 

programas de capacitação em áreas específicas. A atualização técnicocientífica é apenas um 

dos aspectos da qualificação das práticas. A formação profissional engloba aspectos de 

produção de subjetividade, habilidades técnicas e de pensamento crítico sobre a prática 

exercida. A formação para a área da saúde deve ter como objetivo a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho, que permita a sua estruturação a 

partir da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e 

cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e das 

populações.  

Observa-se assim, no HUWC a indicação de cargos de chefia para pessoas com 

mais idade e com maior experiência de formação e maturidade profissional, bem como o fato 

de todas as colaboradoras da pesquisa, em sua trajetória profissional, terem trabalhado como 

enfermeiras assistenciais antes de assumirem o cargo que atualmente ocupam. 
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Para complementar e qualificar sua formação em áreas específicas, os enfermeiros 

gerentes do HUWC vêm buscando cursos de pós-graduação. No grupo estudado, destaca-se 

que 55,6% dos gerentes de enfermagem realizaram especialização, e percebe-se que, após a 

especialização, grande parte desses profissionais (41,7%) optaram por realizar curso de pós-

graduação stricto sensu (mestrado), que é de natureza acadêmica e de pesquisa, que têm 

objetivos essencialmente científicos, enquanto a especialização tem sentido 

prático/profissional. 

Do mesmo modo, infere-se a inexistência de grande rotatividade na ocupação de 

cargos de chefia. 

O HUWC, sendo unidade de referência para o ensino, é responsável pela 

qualificação e capacitação de seus colaboradores para a garantia da excelência de assistência 

prestada. Considerando o desenvolvimento de novas tecnologias atreladas ao dinamismo do 

cuidado, a instituição promove imprescindíveis programas sistemáticos de treinamentos e 

capacitações que tentam suprir as necessidades de cada categoria. Com o estímulo gerado a 

partir da implementação do plano de cargos e carreiras pela universidade, houve um aumento 

na procura de cursos pelos profissionais de enfermagem. O Serviço de Educação Continuada 

em Enfermagem (Secen) do HUWC planeja estrategicamente capacitações para enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem com o intuito de agregar o interesse individual de cada 

profissional às necessidades inerentes aos processos de trabalho da instituição, incluindo 

programas voltados para gestão na saúde. 

  

Gráfico 2 – Distribuição dos enfermeiros em relação ao tempo no cargo atual 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com o Gráfico 2, podemos observar que há uma discreta 

predominância da classe de 6 a 10 anos (41%), seguida pela classe de meses a 5 anos (38%) 

ocupando o cargo atual como gerente de enfermagem nas unidades do Hospital das Clínicas. 

Portanto, podemos inferir que no HUWC há preferência por enfermeiros com 

maior vivência profissional do que por jovens em início de carreira, para ocupação desse 

cargo.  

Verifica-se que a maioria dos enfermeiros (75%), que atua como gerente na 

instituição possui menos de 10 anos de experiência nesse cargo. Estima-se que esse fato tenha 

se dado pela mudança do corpo de gestores (diretoria de enfermagem), ocorrido em 2011, o 

que resultou em reestruturação das equipes, de acordo com o novo modelo organizacional 

instituído. 

Os dados ainda revelam que os mais jovens não têm ocupado cargos gerenciais na 

instituição. Conforme Alves, Penna e Britto (2004), um estudo recente aponta essa mesma 

característica em Unidades de Saúde de Belo Horizonte, sugerindo que o setor público, 

predominantemente, elege normas gerenciais mais tradicionais, em que a construção de 

carreiras rígidas ao longo da vida profissional é levada mais em consideração quando na 

escolha de gerentes, em discordância com os padrões modernos de gerência das grandes 

organizações, que apostam em profissionais mais jovens, com maior capacidade de 

desenvolver alto grau de identificação com o trabalho e com a instituição. 

 

5.2 Dados do perfil de competência gerencial 

 

Os dados à seguir estão relacionados ao conceito de competência que, na visão de 

Rabaglio (2008), e compartilhada por diversos autores: “[...] é um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes específicas para cada cargo.” Embasados neste conceito, os gerentes de 

enfermagem da instituição participante da pesquisa valorizaram os atributos da competência 

de acordo com seu nível de concordância conforme dispostos no questionário de pesquisa, 

além de sugerirem entre outros atributos as competências que se fazem necessárias para o 

perfil ideal de um gerente de enfermagem para gerir uma instituição de saúde como o HUWC. 

Quanto às características gerenciais mais importantes para o perfil gerencial do 

enfermeiro, destacadas na pesquisa, as respostas apresentadas foram categorizadas em 

unidades temáticas, de acordo com o significado, totalizando 10 categorias, conforme mostra 

o gráfico 3. A validação do perfil ideal de competência e priorização dos atributos registra os 

resultados que se seguem. 
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Gráfico 3 – Opinião dos profissionais gerentes de enfermagem quanto às características 

importantes ao cargo de gerente e características que julgam possuir. HUWC, Fortaleza-CE, 2014 

   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao perfil ideal do gerente, os profissionais pesquisados no HUWC 

descreveram as principais características que são inerentes ao cargo. As características citadas 

por ordem de prioridade foram: 1º lugar – conhecimento (36,11%); 2º lugar – comunicação 

(33,33%); 3º lugar - trabalho em equipe (30,50%); 4º lugar – liderança (27,77%); 5º lugar – 

visão estratégica (25%); 6º lugar - tomada de decisão (22,22%); 7º lugar – planejamento e 

organização (19,44%); 8º lugar - ética (16,66%); 9º lugar - senso de justiça (13,88%); 10º 

lugar - controle emocional (5,55%). 

Após declararem o perfil ideal para um gerente, descreveram as características 

que julgam possuir, sendo o resultado apresentado, por ordem de prioridade, o seguinte: 1º 

lugar – liderança (33,33%); 2º lugar – trabalho em equipe (30,50%); 3º lugar - comunicação 

(27,77%); 4º lugar – tomada de decisão (25%); 5º lugar – visão estratégica (22,22%); 6º lugar 

– planejamento e organização (19,44%); 7º lugar – ética (16,66%); 8º lugar – senso de justiça 

(13,88%); 9º lugar - conhecimento (11,11%); 10º lugar - controle emocional (5,55%). 

Características importantes como a ética foi apontada por apenas 16,66% dos 

enfermeiros pesquisados; senso de justiça, por 13,88%; e controle emocional por 5,55%. Vale 

registrar que tais qualidades são fundamentais para o desenvolvimento das funções de 

gerência em enfermagem (BRITTO, 1998). 

Para corroborar essa ideia, Alves, Penna e Britto (2004) dizem que é necessário ao 

enfermeiro gerente possuir competência teórico-prático e ética, boa relação e comunicação 

com pessoas e setores, para superar as adversidades que inevitavelmente surgem no cotidiano 

hospitalar. 
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Quanto às atividades gerenciais desenvolvidas pelos enfermeiros na instituição 

pesquisada, as descrições foram analisadas conforme o conteúdo e categorizadas, facilitando, 

assim, uma melhor compreensão. 

 

Gráfico 4 – Distribuição das atividades gerenciais desenvolvidas no HUWC. Fortaleza-

CE 2014 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foram identificadas dez categorias de acordo com as ações descritas pelos 

entrevistados. Os resultados podem ser observados no gráfico 4, que mostra as atividades de 

gerência desenvolvidas pelos enfermeiros do HUWC, sendo elas: supervisão dos serviços de 

enfermagem (9%), organização de escalas (14%), atividades burocráticas (8%), participação 

em reuniões (8%), planejamento das ações de enfermagem (18%), organização da unidade 

(15%), educação continuada (7%), liderança da equipe (11%), controle de recursos materiais 

(4%) e comunicação (10%). 

De acordo com os componentes do perfil do gestor na atualidade estabelecido por 

Oderich (2009) verificou-se, considerando o atributo e sua descrição: visão sistêmica e 

estratégica/planejamento estratégico e operacional, domínio pessoal/autoconfiante, 

capacidade de trabalhar em equipe/ trabalho em equipe, criatividade, flexibilidade, capacidade 

de inovação, comportamento ético e capacidade de aprender, de liderar e educar/aprendiz/ 

educador. 

Considerando o modelo de Heifetz (1999), verificou-se semelhança 

principalmente com os atributos: conhecimento do contexto; habilidade de saber ouvir, 

criatividade e inspiração; e valores / atitudes como aumento da capacidade de adaptação ao 

4% 

7% 

8% 

8% 

9% 

10% 

11% 

14% 

15% 

18% 

Controle de recursos materiais

Educação continuada

Participação em reuniões

Atividades burocráticas

Supervisão dos serviços de enfermagem

Comunicação

Liderança da equipe

Organização de escalas

Supervisão e organização da unidade

Planejamento das ações de enfermagem

      Atividades desenvolvidas pelos gerentes de enfermagem do 

HUWC 



 
89 

 

sistema social/ flexibilidade, paixão pela sabedoria/ aprendiz educador, exame dos valores/ 

postura ética. 

Nos resultados encontrados no estudo, o planejamento estratégico e operacional 

foi considerado o conhecimento mais importante. Foram considerados no mesmo patamar de 

importância os conhecimentos de gestão de pessoas, supervisão e organização da unidade e 

processo de liderança. E o conhecimento menos importante foi o controle de recursos 

materiais sobre os serviços e/ou produtos utilizados na organização. 

As habilidades consideradas mais imprescindíveis pelos gerentes de enfermagem 

do HUWC foram: liderança, organização, comunicação / saber ouvir, planejamento e decisão. 

Com relação às atitudes, o grande destaque foi a ética no exercício profissional, 

ou seja, respeito absoluto pelo outro, honestidade e justiça nas decisões, e coerência entre o 

discurso e a prática, seguida de compromisso, flexibilidade, determinação, responsabilidade e 

postura de aprendiz e educador. 

A tabela 2 a seguir apresenta o nível de concordância e comunalidade das 

respostas dos gestores de enfermagem participantes da pesquisa para cada um dos dezesseis 

itens relacionados sobre as principais competências gerenciais. 

 

Tabela 2 – Análise dos fatores do componente principal que compõe as competências de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, considerando a relevância destes no desempenho das 

funções gerenciais. Fortaleza, CE - 2014 
Item Componente Comunalidade 

Q1- Ter ciência da missão, visão, objetivos e estratégias da instituição 0,422 0,178 

Q2 – Manter boa relação interpessoal, motivar, delegar, ensinar, 

aprender, orientar e persuadir os colaboradores 
0,514 0,264 

Q3 – Ter comunicação eficaz, saber ouvir e expressar-se 0,737 0,543 

Q4 – Ter noções de alguma tipologia de gestão: por competências, de 

pessoas, estratégica, do conhecimento 
0,513 0,263 

Q5 – Ter capacidade de trabalhar em equipe 0,727 0,528 

Q6 – Gerenciar situações conflituosas 0,751 0,564 

Q7 – Possuir autocontrole emocional 0,777 0,603 

Q8 – Criar estratégias motivadoras para os colaboradores da 

instituição 
0,632 0,399 

Q9 – Ter habilidade para manusear os dispositivos tecnológicos na 

instituição 
0,461 0,213 

Q10 – Ter capacidade de exercer liderança 0,427 0,182 

Q11 - Saber planejar ações gerenciais de forma organizada e objetiva 0,783 0,613 

Q12 – Ter capacidade de influenciar os colaboradores na instituição 0,646 0,418 

Q13 – Possuir conhecimentos específicos relacionados à gerência 0,724 0,524 

Q14 – Manter postura ética e transparente 0,746 0,557 

Q15 - Respeitar a hierarquia institucional 0,644 0,415 

Q16 – Possuir senso de justiça para lidar com diferenças de 

convivências entre os colaboradores 
0,630 0,396 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao observar os dados da Tabela 2, sobre a análise dos componentes principais das 

competências de conhecimentos, habilidades e atitudes, considerando a relevância destes no 

desempenho das funções gerenciais dos enfermeiros no HUWC, percebe-se que dos 16 itens 

abordados na pesquisa, a grande maioria apresenta valores razoáveis para a contribuição da 

composição da variável latente. Destaca-se também a variabilidade captada por esta 

característica latente, observada por intermédio das comunalidades.  

Assim, na tabela 2 as competências de conhecimentos, habilidades e atitudes 

destacadas nos itens Q3, Q5, Q6, Q7, Q11, Q13 e Q14 estão diretamente relacionadas a 

característica de “saber lidar com o outro”, às relações interpessoais, e de acordo com 

Moscovici (2001), não somente à formação técnica do enfermeiro, mas a dinamização dos 

aspectos relacionais, que podem ser desenvolvidos a partir da ampliação da consciência de si 

mesmo, do controle da impulsividade, da persistência, motivação, empatia, zelo, habilidades 

sociais e resistência psicológica. 

Assim, segundo afirmam Munari et al. (2003, p.486) o desenvolvimento da 

competência interpessoal pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a prática 

gerencial do enfermeiro; uma vez que esta permite a formação de um líder que consiga avaliar 

e dimensionar os problemas de modo global, construindo relações significativas que permitam 

exercer o seu papel com segurança e transparência. 

Tais aspectos são indispensáveis para o enfermeiro enfrentar os obstáculos, as 

tensões, a falta de continuidade nos projetos de assistência, os desafios do trabalho em equipe 

e do papel de gestor. 

Na constante busca de assumir a responsabilidade pela gestão na assistência de 

enfermagem e da gestão de pessoas, o enfermeiro enfrenta situações de conflitos. E, muitas 

vezes, fica dividido entre atender as necessidades e expectativas do grupo, da organização ou 

mesmo às suas próprias. Isso pode resultar em sentimentos de frustração, insegurança e 

insatisfação profissional. Corroborando essa ideia, Munari et al. (2003) dizem que tais 

dificuldades podem ser superadas se o profissional estiver aberto a buscar novas competências 

e, em particular, se concentrar no seu desenvolvimento relacional; o que facilitaria a 

compreensão da complexidade das relações humanas. 

Para Magalhães et al. (1997), além de capacitar profissionais de saúde com 

competência técnica especializada, é urgente o desenvolvimento de pessoas comprometidas 

com o processo de gestão, que exige qualidades como a criatividade, a inovação, a intuição, a 

emoção, a capacidade de se relacionar e, principalmente, a capacidade de manter-se 

atualizado. Para eles é fundamental ainda, a estes profissionais, incorporar no conceito de 
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qualidade do gestor a inteligência emocional, a competitividade, a parceria a qualidade de 

vida no trabalho, e em particular, o desenvolvimento da competência interpessoal. 

De acordo com o pensamento de Mendes et al. (2000, p.412), exige ainda o 

desenvolvimento de habilidades específicas que permitam aos profissionais tomar decisões 

individuais e em equipe, liderar com segurança, organizar o trabalho colocando-o a serviço 

dos usuários, planejar ações profissionais em saúde, utilizar ferramentas e tecnologias 

gerenciais e, sobretudo, tornar o processo de gestão uma situação de aprendizado permanente 

para todos os profissionais que integram as equipes de trabalho. 

Para que o enfermeiro consiga exercer a gestão de modo eficaz, Galvão, Trevizan 

e Sawada (1998) afirmam que a compreensão do desenvolvimento e aplicação dessas 

habilidades na sua prática profissional é uma necessidade. 

Assim, o profissional que desenvolve sua competência interpessoal, possui maior 

capacidade de lidar com as situações de conflito, em potencializar talentos e gerir trabalho em 

um clima de confiança e satisfação. E deixa de olhar apenas para si, podendo se tornar capaz 

de compreender a complexidade das relações entre seres humanos. 

Nesse sentido, o desenvolvimento da competência interpessoal pode ajudar a 

compreender e lidar com essas questões, já que nos permite ampliar nossa percepção sobre as 

pessoas. 

Com esta análise, pode-se destacar na tabela 3 os itens Q3, Q5, Q6, Q7, Q11, Q13 

e Q14 como sendo de maiores relevâncias, cuja comunalidade é superior a 0,5.  

Estes quesitos destacaram-se entre os demais, pois possuem uma maior explicação 

de variabilidade no conjunto dos itens analisados e um maior peso na 

característica latente que está sendo investigada. Porém, o item Q13 da pesquisa apresenta 

uma correlação com o tempo de gerência dos enfermeiros. 

O Teste de Esfericidade revelou a existência de uma correlação significativa entre 

os itens abordados. O KMO igual a 0,677 está próximo ao limite 0,7 em que há uma relação 

com um bom tamanho amostral. Vale ressaltar que o tamanho amostral teve a limitação do 

número de gerentes que atuam no Hospital. 

 

Tabela 3 – Variância explicada pelos componentes de conhecimentos, habilidades e 

atitudes extraídos da pesquisa. Fortaleza, CE - 2014 

Componente Soma de quadrados Variância (%) Var. Acum.(%) 

Primeiro 6,66 41,627 41,627 

Segundo 1,605 10,031 51,658 

Terceiro 1,273 7,959 59,617 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com a tabela 3, o primeiro componente relacionado às competências 

(habilidades) extrai mais de 40% da variância apresentada nos 16 itens analisados e o segundo 

componente (atitudes) acrescenta pouco mais de 10%. Desse modo, um único componente já 

pode ser definido como suficiente para a análise das competências de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, considerando a relevância destes no desempenho das funções 

gerenciais. 

Contudo vale ressaltar que conforme Leme (2005, p.18-19), “[...] o C sem o HA 

não é competência... o CH sem o A não é Competência [...]”, pois a competência na visão do 

autor é preciso que o CHA esteja completo. 

 

Tabela 4 – Correlação e nível de significância entre as competências de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, considerando a relevância destes no 

desempenho das funções gerenciais, a idade do gerente e o tempo de formação. 

Fortaleza, CE - 2014 

Item Idade        Tempo de formação 

Q1 0,197(0,2572) 0,154(0,3756) 

Q2 -0,232(0,1800) 0,012(0,9476) 

Q3 -0,022(0,8979) 0,049(0,7811) 

Q4 0,179(0,3026) 0,149(0,3935) 

Q5 -0,176(0,3109) 0,067(0,7003) 

Q6 0,166(0,3414) 0,171(0,3273) 

Q7 0,256(0,1374) 0,283(0,1001) 

Q8 -0,052(0,7684) 0,058(0,7399) 

Q9 -0,193(0,2674) 0,044(0,8029) 

Q10 -0,040(0,8215) 0,005(0,9794) 

Q11 0,135(0,4408) 0,234(0,1769) 

Q12 -0,002(0,9895) 0,251(0,1463) 

Q13 0,254(0,1405) 0,326(0,0563) 

Q14 0,201(0,2459) 0,254(0,1406) 

Q15 0,168(0,3360) 0,245(0,1562) 

Q16 0,345(0,0423) 0,336(0,0485) 

         Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Constata-se, ao observar a tabela 4, que na competência do conhecimento, o 

planejamento das ações gerenciais é estimado e indispensável entre os gerentes de 

enfermagem do HUWC. O autocontrole emocional e o saber gerenciar situações conflituosas 

também são de muita relevância na opinião dos inquiridos. Em relação às atitudes sugeridas, 

a ética e a transparência, na visão dos pesquisados são itens em destaque, seguidas por 

comunicação eficaz, saber ouvir e expressar-se.  Trabalhar em equipe, ter clareza de ideias nas 
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resoluções dos problemas foram itens também contemplados nas respostas do questionário. 

Cabe ressaltar que estes itens não possuem diferença significativa com a idade e o tempo de 

formação.  

Salienta-se ainda que, apesar de não ter grande impacto na variável latente em 

análise, foi mensurado entre as respostas colhidas na pesquisa que possuir senso de justiça 

para lidar com as diferenças de convivência entre os colaboradores é o único item que tem 

correlação com as variáveis idade e o tempo de formação. Desse modo, ele é considerado 

mais importante com o passar da idade e com a experiência adquirida no exercício da 

profissão.  

Para Braga Filho (2003) o agir em educação é visto como uma atividade solidária 

na responsabilidade e corresponsabilidade na formação do profissional enfermeiro que a 

sociedade necessita e merece. O fundamento da solidariedade expressado pelo gerente de 

enfermagem é, pois, o senso da justiça, da dignidade humana, da igualdade e fraternidade 

entre todos os envolvidos. A justiça é parte da consciência de cidadania que obriga as 

distribuições justas, equitativas e universais dos benefícios dos serviços de saúde no processo 

de formação, dentre outros. 

No exercício da solidariedade, Pessini e Barchifontaine (2002) dizem que o 

diálogo é de fundamental importância. Para eles o diálogo cria relações saudáveis e 

produtivas para a enfermagem; é o relacionamento existencial eu/tu/nós e é a matriz para os 

relacionamentos interpessoais,
 

pois aparece, portanto, como peça fundamental entre os 

gerentes de enfermagem envolvidos, para que nenhum deles seja um objeto de trabalho, mas 

sim sujeitos da sua cidadania, vendo-se como pessoas que se constroem na relação com o 

outro. Gerentes, enfermeiros, equipe multiprofissional e usuários de serviços de saúde se 

recriam no diálogo, de forma mais ampla, no qual cada um é estimulado a pensar e a repensar 

sobre o pensamento do outro. 

Nesse entendimento, de acordo com Braga Filho (2003) o princípio da alteridade 

é apresentado como fundamento de toda a reflexão, o que implica na necessidade dos sujeitos 

do processo de formação se considerarem pessoas enquanto estabelecem uma relação de 

abertura face-a-face com os outros. Portanto, o princípio da alteridade no processo de 

formação do enfermeiro é o eixo condutor das ações pedagógicas, da revelação do outro, da 

escuta da sua voz e da voz do outro. 

Assim sendo, a pesquisa mostra uma correlação de quanto maior a idade maior é o 

senso de justiça, e portanto, cabe ao enfermeiro criar soluções, minimizar as diferenças de 

percepção entre os envolvidos, gerenciar a diversidade, saber ouvir e saber falar (se expressar) 
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tratar as pessoas com respeito e de modo inteligente, compreendendo que as diferenças podem 

conduzir a um crescimento pessoal e profissional (CIAMPONE; KURCGANT, 2004; 

MARQUIS; HUSTON, 2005; MARX; MORITA, 2000).  

O estudo ainda evidencia que ter conhecimentos específicos relacionados à função 

de gerência possui uma correlação positiva com o tempo de exercício de gerência, ou seja, 

quanto mais tempo na função gerencial, maior o conhecimento, sendo desse modo 

considerado mais importante com a experiência adquirida no exercício da gestão.  

Os demais itens não apresentaram correlação significativa com os tempos 

analisados. 

 

Gráfico 5 – Análise das competências, habilidades e atitudes, considerando a relevância 

destes no desempenho das gerências 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A grande maioria dos itens analisados possui um forte percentual de respostas de 

concordância total ou parcial. Foram encontradas poucas respostas com discordância, mesmo 

que parcial. 

No que diz respeito à concordância e discordância entre os pesquisados, constata-

se no estudo um índice maior de concordância, uma auto análise superestimada dos próprios 

gerentes de enfermagem na maioria das respostas ao questionário. Sachs (1995) refere que 

quando o funcionário é sincero em sua auto avaliação, não deverá haver muita disparidade em 

suas respostas. Considera que na maioria das vezes o funcionário atribui a si valores maiores 
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que o avaliador, que é quem é capaz de observar se o funcionário deixa a desejar no seu 

trabalho. Acredita-se que também este alto índice de concordância nas respostas dos gerentes 

de enfermagem é consequência dos mesmos terem conhecimento do processo de gerência e 

estando familiarizados com a sua função. Outro fator que leva a esse alto índice de 

concordância pode ser atribuído à forma participativa do processo, que de acordo com Sachs 

(1995) propicia o consenso entre pesquisador e avaliado a respeito das atribuições mais 

importantes do cargo ocupado, assim como da importância relativa de cada uma das respostas 

para o pesquisador.  

A afirmação deste autor vai de encontro com os resultados revelados neste estudo, 

porém, o elevado índice da autoanálise superestimada dos inquiridos não interferiu na 

pesquisa, pois com a comparação das correlações entre as variáveis, esse efeito foi 

minimizado.  
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 6 CONCLUSÃO 

 

A imposição de novos perfis profissionais demanda a aquisição de novas 

competências, que consideram os conhecimentos acumulados, moldados em uma perspectiva 

dinâmica, com potencial adaptativo. É possível a construção de competências essenciais, que 

surgem a partir de uma necessidade concreta, pelo aprendizado em situações de mobilização 

de conhecimentos, desde que sejam acompanhadas de uma reflexão crítica. 

A finalidade do estudo foi identificar o perfil atual dos gerentes de Enfermagem 

do Hospital Universitário Walter Cantídio, do estado do Ceará, analisando comparativamente 

este perfil real com o perfil ideal preconizado na literatura vigente. Após as análises dos 

dados, pode-se se verificar que o objetivo geral se materializou na medida em que os 

objetivos específicos foram atingidos.  

As categorias temáticas resultantes da análise dos resultados que permitiram 

alcançar os objetivos propostos com este estudo foram: perfil dos gerentes de enfermagem, 

papel dos gerentes de enfermagem e suas competências gerenciais, e as competências 

gerenciais sob a ótica dos próprios gerentes de Enfermagem. 

Assim, os enfermeiros pesquisados se caracterizaram por ser, predominantemente 

do sexo feminino (100%), em grande parte casados, estarem na faixa etária entre 42 e 53 anos 

(61%), com tempo de graduação variando entre 16 a 25 anos (50%). Os resultados 

demonstram que os profissionais entrevistados são pessoas experientes, com vários anos de 

trabalho. Os dados ainda revelam que os mais jovens não têm ocupado cargos gerenciais na 

instituição. Quanto ao tempo de serviço na função gerencial, há predominância do período de 

6-10 anos (41%), seguido de 6 meses a 5 anos (38%), caracterizando assim pouco tempo de 

gestão, provável resultado de uma reestruturação da equipe de enfermagem em prol de um 

novo modelo organizacional no HUWC. 

Com o objetivo específico de levantar o papel do enfermeiro e suas competências 

gerenciais de conhecimentos, habilidades e atitudes dos gerentes de enfermagem do HUWC, 

verifica-se ainda que os entrevistados consideram, por ordem de prioridade, que as principais 

características necessárias para o desempenho da função gerencial são: conhecimento, 

comunicação, trabalho em equipe, liderança, visão estratégica, tomada de decisão, 

planejamento e organização, ética, senso de justiça e controle emocional, as quais utilizam 

predominantemente para o desempenho de atividades administrativas e burocráticas. 

No objetivo específico de descrever as competências gerenciais percebidas e que 

julgam possuir, elencadas como mais importantes ao exercício da posição de gerente de 
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enfermagem sob sua própria ótica são: liderança, trabalho em equipe, comunicação, tomada 

de decisão, visão estratégica, planejamento e organização, ética, senso de justiça, 

conhecimento e controle emocional, nessa ordem.  

Percebe-se que no objetivo específico de analisar comparativamente o perfil ideal 

e o real do gerente de enfermagem do HUWC, há coerência com o perfil de competências 

apontado pela literatura que subsidia as competências gerenciais, ressaltando-se que essas 

devem ser compostas a partir do contexto do comportamento organizacional que representa o 

conjunto de valores éticos, morais e sociais aceitos pelo grupo de atores que participam dos 

processos da instituição. 

Tendo em vista identificar o perfil atual e ideal dos gerentes de enfermagem do 

HUWC, em relação ao atributo da competência referente aos conhecimentos, os respondentes 

afirmaram que o gerente de enfermagem do HUWC precisa ter conhecimentos específicos 

relacionados ao cargo gerencial, sobre gestão de pessoas e conhecer a instituição em que está 

inserido. O conhecimento interno e externo e os procedimentos e normas da instituição são 

muito relevantes para o gestor. É importante também que o gestor conheça alguma tipologia 

de gestão e que possua conhecimentos técnicos para a função.  

Em se tratando do atributo da competência relacionado às habilidades, os 

respondentes foram enfáticos ao dizer que o gerente de enfermagem precisa saber trabalhar 

em equipe, ter sempre um canal de comunicação eficaz, saber ouvir e expressar-se e manter o 

controle emocional diante de situações conflituosas, ou seja, a competência interpessoal. Essa 

competência é de grande valia e possibilita o gerenciamento de organizações complexas, ao 

proporcionar realizações, ter bom relacionamento, estar disposto a ensinar e a aprender juntos. 

Ser capaz de tomar decisões, trabalhar sob pressão e mesmo assim criar condições favoráveis, 

além de administrar o tempo com objetividade são ingredientes que não podem faltar ao perfil 

dos gestores, e tiveram em média 30,50% de concordância na opinião pesquisados. 

Observa-se a valorização e o aprimoramento da competência interpessoal dos 

enfermeiros gestores na pesquisa, a facilitar as relações do dia a dia no contexto institucional, 

tornando suas atitudes mais profissionais e as dificuldades mais viáveis de serem resolvidas. 

Dessa maneira é possível falar em maior interação, cooperação e produtividade nas equipes de 

trabalho, nas quais todos respeitam a atuação do outro sem perder o foco, que neste caso é a 

satisfação do cliente e, a consequente melhoria do atendimento. 

Quanto ao atributo da competência relacionado às atitudes, os respondentes 

afirmaram que o perfil de um gerente de enfermagem no HUWC deve ser dotado de liderança 

sobre os seus comandados, e manter postura ética e transparente, com sensibilidade, prezando 
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os bons princípios e valores no cotidiano, além do comprometimento com a instituição. 

Conforme o nível de concordância dos pesquisados, são elementos indispensáveis ao perfil do 

gerente de enfermagem: ter iniciativa e determinação, agir de forma responsável, com 

raciocínio lógico para tomar decisão em momentos tempestivos, ser flexível, ter 

autoconfiança, respeitar a hierarquia, as diferenças e saber conviver com ambiguidades.  

Essas constatações revelam que uma significativa parcela dos gerentes de 

enfermagem tem pouco tempo de experiência em gestão, pois (38%) deles tem de 6 meses a 5 

anos de gerência, embora (41%) deles tenham de 6 a 10 anos de função gerencial, sem 

experiência anterior em gestão, não obstante a maioria (61%) tenha participado de cursos 

relacionados a alguma tipologia de gestão. Pelo nível de concordância dos enfermeiros 

gerentes em relação aos atributos da competência (CHA), os mesmos sabem o que é preciso 

para um gestor de enfermagem gerir um hospital de alta complexidade como o HUWC. 

Em relação ao nível de aquiescência dos pesquisados com as questões que 

envolviam os atributos da competência, houve um nível de concordância bastante elevado nas 

respostas, porém sem prejuízo para a pesquisa. 

Portanto, o presente estudo revelou o perfil atual de competência profissional 

ideal para o exercício de atividades gerenciais dos enfermeiros do HUWC, com destaque para 

os atributos relacionados ao conhecimento de gestão, de habilidade de trabalho em equipe e 

liderança, e de atitude ética, em sintonia com o estado da arte da Administração. 

Os limites da pesquisa, e que remetem a uma reflexão, referem-se às limitações 

dos profissionais inquiridos, tais como: a dificuldade na coleta de dados devido a falta de 

colaboração de alguns pesquisadores, que alegaram falta de tempo para responder o 

questionário de pesquisa, e a falta de conhecimento teórico-prático dos profissionais com a 

operacionalização do questionário eletrônico no google docs, além da resistência e da 

desmotivação.  

Sugere-se que as instituições de saúde possam se utilizar desta pesquisa no 

desenvolvimento de competências gerenciais do enfermeiro, compatíveis com as exigências 

do mercado de trabalho, assim como contribuir com as organizações hospitalares, seleção e 

desenvolvimento de gerentes de enfermagem que colaborem para elevar a qualidade dos 

serviços. Sem esquecer que os resultados serão sempre uma das “verdades” possíveis acerca 

do fenômeno estudado. 

Cabe, entretanto, lembrar as instituições de saúde que, embora possam servir de 

referencial, cada organização deve mapear competências individuais necessárias, conforme 

suas próprias aptidões e estratégias, procurando, ainda, integrarem-se aos outros processos de 
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gestão de pessoas: desenvolvimento, movimentação e valorização, proporcionando, assim, o 

crescimento de ambos: organização e profissional. 

Por fim, uma riqueza e diversidade de dados surgiram, alcançando o objetivo 

proposto com sucesso, no entanto, ressalta-se que tal tema, por se caracterizar abrangente, não 

se finda apenas com este estudo. Acredita-se que por meio deste, abrem-se várias opções para 

o desenvolvimento de outros estudos relacionados e, em contextos diferenciados. Estes 

contribuirão para o aprimoramento da Enfermagem, Saúde e Gestão.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estou convidando-o (a) a participar de um estudo que será desenvolvido sob 

minha responsabilidade. Tenho como objetivo nesse estudo identificar, analisar e comparar o 

perfil real e ideal, bem como identificar as competências dos Enfermeiros gerentes em um 

Hospital Universitário do estado do Ceará. Pretendo com esta pesquisa contribuir para o 

desenvolvimento de práticas de gestão em enfermagem pautadas em evidencias cientificas. 

Os participantes convidados serão profissionais com experiência em gestão de 

enfermagem no contexto hospitalar. Caso concorde em participar do estudo, o (a) senhor (a) 

será submetido (a) a uma entrevista que poderá durar em média 1 hora ou de acordo com a 

necessidade do preenchimento do questionário semi-estruturado.  

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a 

realização deste estudo. Ressalto-lhe que há o risco mínimo de constrangimento, considerando 

tratar-se de entrevistas realizadas por meio do contato direto entre  pesquisador e  participante. 

O (A) senhor (a) tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar, sem 

que sua desistência possa trazer-lhe qualquer prejuízo.   Finalmente, informo que sua 

identidade será preservada tanto durante a condução do estudo como quando em publicações 

posteriores. A participação no estudo não lhe trará nenhum custo.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, 

sendo que uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (entrevistado (a)). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência da entrevista, pode-se entrar em contato com 

o Comitê de Ética do HUWC/UFC – Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, Rodolfo Teófilo; 

Fone: 85-3366-8589. Email: cephuwc@ufc.br.  

Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço: 

Elivane de Oliveira Pereira Albuquerque - Hospital Universitário Walter Cantídio 

da Universidade Federal do Ceará, Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 – Rodolfo Teófilo. 

Fone: (85) 3366-8218 (telefone da Central Administrativa IV). E-mail: 

elivaneopa@yahoo.com.br 

 

 

 

 

mailto:cephuwc@ufc.br
mailto:elivaneopa@yahoo.com.br


 
113 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ___________________________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada 

e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

________________________________________   Data: ___/ ____/___ 

                    Assinatura do participante 

 

   __________________________________________ 

             Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

 

 

 

                                                    

           Fortaleza, ____ de _______________ de 2014. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO AOS GERENTES DE 

ENFERMAGEM 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO AOS 

GERENTES DE ENFERMAGEM SOBRE O PERFIL DOS ENFERMEIROS 

GERENTES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO – UFC 

Caro(a) Gerente.  

Gostaria de contar com sua contribuição na realização desta pesquisa de Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior - POLEDUC da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) CUJO objetivo é: identificar o perfil atual do gerente 

de enfermagem, analisando comparativamente o perfil real com o perfil ideal preconizado na 

literatura vigente e na realidade interna do HUWC.  

Sua contribuição é fundamental para a realização do trabalho e poderá contribuir para a 

melhoria da gestão dos processos de enfermagem nosso Hospital Universitário. 

Responda às questões e, ao final, clique em „SUBMIT‟. 

Agradecemos, desde já, sua contribuição e solicitamos sua resposta até dia 02/01/15. 

 

1) Gênero: (  ) Masculino           (  ) Feminino 

2) Idade: __________ 

3) Estado civil: 

 (  ) Solteiro   (  )  Casado/união estável     (  )  Viúvo   (  ) Divorciado/separado 

4) Naturalidade: _____________________    UF:___________________________         

5) Qual a sua titulação?  

(  ) Graduado (  ) Especialista (  ) Mestrado (  ) Doutorado  

6) Universidade formadora: _______________________________________________  

7) Tempo de formação (em anos): _________________________________________ 

8) Tempo de serviço no HUWC (em anos): __________________________________  

9) Vínculo: (  ) UFC    (  ) SAMEAC     (  ) Outros: especifique:_________________  

10) Já atuou em outra área além da saúde? _____       Se sim, qual? ________________ 

11)  Atribua valores de 1 a 5 aos itens abaixo, sobre Competências, Habilidades e Atitudes, 

considerando a relevância destes no desempenho das  suas funções gerenciais: (1) Discordo 

totalmente. (2) Discordo parcialmente. (3) Indiferente, nem concordo nem discordo.  (4) 

Concordo parcialmente. (5) Concordo totalmente.  
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OBS: FIQUE ATENTO AO NÍVEL ATRIBUÍDO ÀS PERGUNTAS. QUANTO 

MAIOR FOR A OPÇÃO ESCOLHIDA, MAIOR SERÁ O NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA. 

VALOR DE CONCORDÂNCIAS DAS NOTAS 1 2 3 4 5 

Q1) Tenho ciência da missão, visão, objetivos e 

estratégias da instituição em que trabalho, e 

conheço seu contexto. 

     

Q2) Mantenho boa relação interpessoal, consigo 

motivar, delegar, ensinar, aprender, orientar, 

persuadir e convencer os colaboradores no 

exercício das minhas funções gerenciais. 

     

Q3) Minha comunicação é eficaz, pois sei ouvir e 

expressar-me, ao exercer as minhas funções 

gerenciais. 

     

Q4) Tenho conhecimento de alguma tipologia de 

gestão. Por exemplo: Gestão por competência, de 

pessoas, estratégica, do conhecimento... 

     

Q5) Possuo capacidade de trabalhar em equipe, 

pois sei conviver em grupo e exponho minhas 

ideias com clareza. 

     

Q6) Gerencio situações conflituosas com 

resolubilidade. 

     

Q7) Possuo autocontrole emocional em situações 

de estresse. 

     

Q8) Crio estratégias motivadoras para os 

colaboradores da instituição. 

     

Q9) Possuo habilidade para manusear os 

dispositivos tecnológicos disponíveis no meu setor, 

independente da sua complexidade. 

     

Q10) Exerço liderança de forma versátil, com 

persistência e determinação. 

     

Q11) Planejo minhas ações gerenciais de forma 

organizada e objetiva. 

     



 
116 

 

Q12) Tenho a capacidade de influenciar os 

colaboradores, para alcançar os objetivos e metas 

traçados para o funcionamento ideal da unidade. 

     

Q13) Possuo conhecimentos específicos 

relacionados ao meu cargo gerencial. 

     

Q14) Mantenho postura ética e transparente, 

prezando os bons princípios e valores no meu 

cotidiano. 

     

Q15) Respeito a hierarquia institucional.      

Q16) Possuo senso de justiça para lidar com as 

diferenças de convivência entre os colaboradores 

da instituição. 

     

 

17) Unidade de atuação: __________________________________________________ 

18) Tempo de serviço na função de gerente (em anos): __________________________  

19) Você tem algum curso direcionado à gestão?  

 (  ) Sim (  ) não          Se sim, qual (ais)? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

a)  Quais as funções de gerência que você utiliza e como utiliza?  

______________________________________________________________________ 

b) Como gerente de enfermagem, você encontra quais dificuldades no seu processo de 

trabalho?  

 

c) Como seria o perfil ideal de um gerente de enfermagem no HUWC para você?  

______________________________________________________________________ 

d) Quais estratégias de gestão você considera que poderiam ser desenvolvidas no seu 

trabalho?  

______________________________________________________________________ 

e) Quais contribuições essas estratégias trariam para a liderança de enfermeiros gerentes?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS REGIONAIS 

 

Destacamos a competência dos Conselhos Regionais, conforme o artigo 15, da 

Lei nº 5.905/73, da criação dos conselhos regionais e federais. 

Art. 15. Compete aos Conselhos Regionais; 

I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento; 

II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais 

do Conselho Federal; 

III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal; 

IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição; 

V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as 

penalidades cabíveis; 

VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento 

interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal; 

VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual 

terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade; 

VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam; 

IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais 

registrados; 

X - propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício 

profissional; 

XI - fixar o valor da anuidade; 

XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de 

fevereiro de cada ano; 

XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal; 

XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou 

pelo Conselho Federal (BRASIL, 1973, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


