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RESUMO  

 

Pesquisa quanti-qualitativa que teve como principal objetivo identificar o conhecimento 
dos profissionais enfermeiros sobre gestão do cuidado de um hospital no meio oeste 
de Santa Catarina.  Um questionário com 11 questões abertas e fechadas, foi 
respondido por 23 enfermeiros da Instituição, nos meses de fevereiro e março de 
2018.  Para as questões abertas, analisadas por estatística descritiva simples, 
identificou-se que 13 (57%) dos participantes têm entre 31 a 40 anos; 18 (78%) dos 
participantes eram do gênero feminino; 14 (61%) profissionais possuem de 1 ano a 10 
anos de formação; 9 (39%) profissionais possuem menos de 1 ano de formação e 9 
(39%) apresentam de 1 ano a 5 anos de instituição. Evidenciou-se que 10 (45%) 
profissionais não possuíam especialização. As questões fechadas identificaram o 
conhecimento, habilidades e as atitudes que o enfermeiro precisa ter para realizar a 
gestão do cuidado. Os participantes assinalaram de acordo com o que achavam mais 
relevante e essencial. Sobre o conhecimento que o profissional enfermeiro deve ter, 
o conhecimento dos equipamentos foi o mais assinalado, em relação a habilidade a 
opção mais selecionada pelos enfermeiros da pesquisa foi o saber identificar 
problemas. E ������� ���� ����	�
���� �
� � �� ���� ���
���� problemas. A�

categorias temáticas emergiram das respostas às perguntas abertas: 1) Gestão do 
cuidado como humanização do processo de cuidado planejando, articulando e 
desenvolvendo ações com objetivo de individualizar e reconhecer as necessidades e 
singularidades de cada paciente; 2) A liderança, a Sistematização da Assistência em 
Enfermagem (SAE), protocolos entre outros instrumentos, importantes para a gestão 
do cuidado; 3) A falta de comprometimento e motivação por parte da equipe de 
enfermagem como a maior dificuldade para gerenciar o cuidado.  É imprescindível que 
os profissionais enfermeiros consigam identificar quais conhecimentos são 
necessários para realizar a gestão do cuidado. Desta forma o enfermeiro líder precisa 
ter conhecimentos, habilidades e atitudes que influenciam diretamente sua assistência 
ao paciente, à família e no trabalho com sua equipe.  
 

Palavras-chave: Gerência; Cuidado; Enfermagem.  
 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

Quantitative-qualitative research whose main objective was to identify the knowledge 
of nursing professionals about the care management of a hospital in the Midwest of 
Santa Catarina. A questionnaire with 11 opens and closed questions was answered 
by 23 nurses from the Institution, in February and March 2018. For the open questions, 
analysed by simple descriptive statistics, it was identified that 13 (57%) of the 
participants had between 31 to 40 years; 18 (78%) of the participants were female; 14 
(61%) professionals have from 1 year to 10 years of training; 9 (39%) professionals 
have less than 1 year of training and 9 (39%) also present from 1 year to 5 years of 
institution. It was evidenced that 10 (45%) professionals had no specialization. Closed 
questions identified the knowledge, skills, and attitudes that nurses need to have to 
manage care. Participants indicated what they found to be most relevant and essential. 
Regarding the knowledge that the nursing professional should have, the knowledge of 
the equipment was the most marked, in relation to the skill the option most selected by 
the nurses of the research was the ability to identify problems. And the most selected 
attitude was to solve problems. The thematic categories emerged from the answers to 
the open questions: 1) Care management as a humanization of the care process, 
planning, articulating and developing actions with the objective of individualizing and 
recognizing the needs and singularities of each patient; 2) Leadership, Systematization 
of Nursing Assistance (SAE), protocols among other instruments, important for the 
management of care; 3) The lack of commitment and motivation on the part of the 
nursing team as the greatest difficulty to manage care. It is imperative that the 
professionals nurses can identify what knowledge is necessary to carry out the 
management of care. In this way the nurse leader needs to have knowledge, skills and 
attitudes that directly influence his / her patient and family care and in working with his 
/ her team. 
 
 
Keywords: Management; Care; Nursing 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A profissão de enfermagem é conhecida pela arte de cuidar, de prestar 

assistência a pessoas enfermas. Para isso, a equipe de enfermagem que é composta 

pelo auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro devem estar 

habilitados tecnicamente e cientificamente para realizar o cuidado com qualidade e 

eficiência.  

Nesta equipe, cada profissional desempenha funções e atividades que se 

complementam. O enfermeiro, seja ele da área assistencial ou gerência, deve ter 

conhecimentos e habilidades sobre gestão em saúde. 

P��� 
 ����	�	�
 �
 gerenciamento em Enfermagem nas instituições 

hospitalares, nos serviços de atenção primária, nos serviços ambulatoriais, públicos 

ou privados, os profissionais enfermeiros devem estar e ser constantemente 

capacitados a coordenar, orientar e administrar a equipe de enfermagem.  

A lei de número 7.498/86 de 25 de Junho de 1986 determina a legitimidade do 

gerenciamento ao profissional de enfermagem aonde consta no Art. 11 a) direção do 

órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública 

e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem; b) organização e direção 

dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução 

e avaliação dos serviços da assistência em enfermagem (COFEN, 2018). 

 Vivemos em um contexto de mudanças constantes na área de gestão de 

pessoas e na área tecnológica, aonde as empresas necessitam de trabalhadores que 

estejam aptos e dispostos a enfrentar tais mudanças. Considerando que o hospital é 

uma empresa e os profissionais enfermeiros como gestores da assistência precisam 

adaptar-se a novas situações, ser flexível, ter capacidade de relacionamentos e 

assumir desafios. Este é o novo perfil que vem sendo requisitado para os enfermeiros 

(CUNHA; NETO, 2006).  

Deste modo o gerenciamento em enfermagem confere a manutenção e o 

controle de recursos materiais, na provisão e previsão destes recursos; gestão do 

capital humano; no planejamento, execução, avaliação da assistência; gerência do 

cuidado e na supervisão e orientação do pessoal de enfermagem. Por sua vez a 

gerência do cuidado em enfermagem envolve uma relação de saber-fazer gerenciar e 

saber-fazer cuidar (GALIZA et al., 2016).  
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Contudo, o enfermeiro parece insistir no paradoxo de agir de forma 

fragmentada, o que evidencia uma dicotomia entre o planejamento e a realização do 

cuidado. 

Neste estudo, optou-se por enfatizar termo gestão do cuidado, inicialmente 

denominada como gerência de enfermagem, e apresentava forte ligação conceitual 

com as teorias clássicas de administração, por entender que gestão do cuidado em 

saúde provê ou disponibiliza tecnologias de saúde, considerando as “necessidades 

singulares de pessoas, nos distintos momentos de sua vida com vistas ao bem estar, 

segurança e autonomia, sendo realizada em seis dimensões: individual, familiar, 

profissional, organizacional, sistêmica e societária” (MORORÓ, et al., 2017, p. 323). 

D����� �
 ���� ��������ado, pode-se compreender que a gestão do cuidado é 

necessária tanto no gerenciamento dos materiais, planejamento e gestão de pessoas, 

que implicam diretamente na gestão do cuidado.  

Assim podemos questionar quais conhecimentos que enfermeiros possuem 

sobre a gestão do cuidado. 

O profissional enfermeiro deve estar capacitado e compreender o que é a 

gestão dentro da área de enfermagem. Saber orientar a equipe é de suma importância 

para que haja um melhor desenvolvimento no processo de trabalho.  

Faz-se necessário para compreender os conhecimentos que os profissionais 

possuem na área de gestão, levando em conta que o número de enfermeiros cresce 

a cada ano e é indispensável que cada profissional esteja capacitado para gerenciar 

sua equipe na sua graduação, especialização e em educação permanente. Este 

estudo pode contribuir para que a instituição aonde foi realizada a pesquisa possa 

entender os conhecimentos e consequentemente as dificuldades que os seus 

profissionais enfermeiros possuem na área de gestão, realizando assim capacitações, 

otimizando oportunidades de estudos nesta área para os profissionais. 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar os conhecimentos dos 

enfermeiros de um hospital geral sobre gestão do cuidado. 

Esta pesquisa é qualitativa que é caracterizada por analisar e interpretar 

aspectos mais profundos, descrevendo o complexo comportamento humano. Fornece 

análise mais detalhe dos hábitos, atitudes, conhecimentos e comportamentos 

(LAKATOS, MARCONI, 2006).  
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Também foi uma pesquisa quantitativa, que segundo Lakatos e Marconi, (2011, 

p. 269) “no método quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras amplas e de 

informações numéricas”.  

Para identificar os conhecimentos que os profissionais enfermeiros têm sobre 

gestão do cuidado foi aplicado um questionário em um hospital do meio oeste de 

Santa Catarina que detém de 30 profissionais enfermeiros atuantes na instituição. O 

questionário possuía 11 questões abertas e fechadas que identificaram o sexo e idade 

dos participantes, o tempo de formação, tempo atuação na instituição e se possuíam 

ou não especialização e conseguintes questões sobre qual o conhecimento que 

possuíam sobre gestão do cuidado. Foram abordados os sujeitos nos quatro turnos 

diferentes, entregue o questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), explicando o objetivo da pesquisa e esclarecimento de dúvidas.  

A coleta de dados aconteceu nos meses de fevereiro e março de 2018, quando 

os questionários da pesquisa foram deixados com os profissionais enfermeiros que 

aceitaram participar do estudo, e foram recolhidos posteriormente pelo pesquisador, 

ao final do turno de plantão.    

. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Gestão 

 

O século XX trouxe grandes mudanças que influenciaram as organizações. 

Principalmente na maneira de administrar pessoas, nesse contexto podemos 

visualizar três eras organizacionais distintas (CHIAVENATO, 2010). 

A primeira é a Era Industrial Clássica, que é o período logo após a Revolução 

Industrial que segue até meado de 1950. A principal característica dessa era foi o 

fenômeno da industrialização e o surgimento dos países desenvolvidos e 

industrializados. Neste espaço de tempo com crises e prosperidade, as empresas 

adotaram a estrutura organizacional burocrática que é caracterizada pelo formato 

piramidal e centralizador onde as decisões estavam no topo da hierarquia, e o 

estabelecimento de regras e regulamentos internos que disciplinavam o 

comportamento das pessoas. O ambiente das organizações era tradicionalista, não 

oferecia desafios e as mudanças eram vagarosas (CHIAVENATO, 2010). 

 

O ambiente que predominava nas organizações era o conservadorismo e o 
foco na solução dos problemas internos de produção, já que se tratava de um 
tempo onde as mudanças eram lentas, previsíveis e aconteciam 
gradativamente (MARTINS, 2007, p. 12).  

 

A segunda é a Era da Industrialização Neoclássica é o período entre 1950 e 

1990, logo após a Segunda Guerra Mundial as mudanças começam a acontecer, 

aquele modelo da era Industrial Clássica já não conseguia acompanhar as frequentes 

e rápidas mudanças que ocorriam. A estrutura matricial foi uma das inovações que 

visava proporcionar características de inovação e dinamismo alcança assim maior 

competitividade, porém não foi o suficiente para remover a rigidez da velha estrutura 

funcional e burocrática (CHIAVENATO, 2010). 

Essa estrutura matricial tinha como meta incentivar inovações e aumentar a 

velocidade das empresas às mudanças externas, contudo essa mudança só foi 

possível com a divisão das organizações em pequenas unidades de negócios. Desta 
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forma que as organizações se tornaram mais ágeis, competitivas, bem administradas 

e ficaram mais próximas de seus clientes (MARTINS, 2007).   

E a terça foi a Era da Informação que teve início a partir de 1990, sendo a época 

que vivemos atualmente. Nesta era o principal fator de mudança foi à tecnologia da 

informação, com a televisão, telefone e o computador. Com este avanço as 

informações passaram a cruzar o planeta em milésimos de segundos, o que 

transformou o mundo em uma aldeia global. Como consequência surgia à 

globalização da economia, a competitividade tornou-se intensa e complexa. Ao 

mesmo tempo o capital financeiro passou a ficar em segundo plano dando lugar ao 

conhecimento, o conhecimento tornou-se útil e necessário, sendo a maior 

responsabilidade gerencial (CHIAVENATO, 2010). 

No Brasil a história de práticas de gerenciamento pode ser identificada nos 

documentos da gestão pública, nas diretrizes políticas, militares e educacionais, há 

aproximadamente dois séculos. Principalmente com a chegada da Corte Portuguesa 

no Brasil, quando surgem os primeiros sistemas artesanais de produção como 

carroças, arreios, vestimentas e adornos (FRANÇA, 2009). 

Logo após encontram-se documentos sobre as expedições marítimas e 

terrestres, aonde temos a escravidão dos africanos que compõem a mão-de-obra nas 

usinas de cana-de-açúcar e café, que consequentemente demanda a administração 

das forças humanas. Em fases posteriores tem as fábricas de tecidos, desenho da 

produção em massa, o taylorismo americano também influencia as características 

produtivas no Brasil (FRANÇA, 2009). 

Algumas teorias que surgiram também no século XX sobre a administração e a 

organização podem ser incluídas nesse contexto histórico sobre a área de gestão. 

Podemos citar Henry Ford que em 1913 aplicou a tecnologia na linha de montagem 

na fabricação de automóveis, que envolvia extensa mecanização e divisão do 

trabalho. Juntamente com a teoria Frederick W. Taylor (1856 – 1915) que para o 

aumento da produtividade propôs métodos e sistemas de racionalização do trabalho, 

colocou os operários sobre o comando da gerência, hierarquização do trabalho e 

propôs incentivos salariais presumindo que as pessoas são incentivadas apenas por 

interesses salariais. Esses dois modelos o taylorista e o fordista influenciaram 

fortemente todos os ramos da produção (MATOS; PIRES, 2006). 
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Os conceitos da abordagem cientifica foram introduzidos nos Estados Unidos 
por Frederick W. Taylor (1856-1915), um engenheiro que entrou para a 
Midvale Steel Works, na Filadélfia, como empregado da seção de tornos em 
1878. Suas ideias se tornaram conhecidas como o movimento da 
administração científica, uma abordagem administrativa que defendia o 
aumento da produção ao mesmo tempo que melhorava as condições de 
trabalho e proporcionava maiores salários (MEGGINSON; MOSLEY; PIETRI 
JR., 1998, p. 43).   

 

A Teoria Clássica de Fayol complementou o trabalho de Taylor, a sua 

preocupação é com a direção da empresa dando ênfase nas funções dos operários. 

É dele a visão clássica das funções do administrador de organizar, planejar, 

coordenar, comandar e controlar (MATOS; PIRES, 2006). 

Para Fayol o ato de administrar envolve alguns elementos como prever, onde 

o administrador deve visualizar o futuro e programar suas ações. Organizar a parte 

material e social da organização. Comandar orientando a sua equipe, coordenar 

harmonizando e unindo os esforços coletivos e por fim controlar estando atendo para 

que tudo ocorra conforme as regras e ordens estabelecidas (CHIAVENATO, 2000). 

 

Luther Gulik (1937) ampliou as funções administrativas de Fayol na 
apresentação das “setes atividades da administração” – planejamento, 
organização, recrutamento de pessoal, direção, coordenação, elaboração de 
relatórios e de orçamentos (MARQUIS; HUSTON, 2005, p. 31). 

 

Apesar das inúmeras teorias de administração sobre a organização do trabalho 

e diferentes linhas de pensamento, ainda predomina o aumento da produtividade e 

eficiência da organização (MATOS; PIRES, 2006). Entretanto os novos modelos de 

gestão estão tomando o seu espaço aonde a produtividade pode ser aliada a 

participação dos funcionários. Desta forma é de suma importância profissionais 

qualificados e que tenham conhecimento e capacidade para gerenciar, administrar e 

organizar.  

 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

É espantoso observar como mudanças ocorrem de maneira cada vez mais 

intensa, rápida e impactante. Fatores como a economia, tecnologia, cultura, política, 

social, demográfico e ecológico podem e sofrem alterações simultaneamente, e 

acabam atuando de maneira conjugada dentro de uma mesma sociedade, essas 
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mudanças são imprescindíveis, trazendo assim imprevisibilidade e crescimento para 

algumas organizações (CHIAVENATO, 2010). 

Segundo Chiavenato (2010, p. 4): 

 

As organizações são verdadeiros seres vivos. Quando elas são bem-
sucedidas tendem a crescer ou, no mínimo a sobreviver. O crescimento 
acarreta maior complexidade dos recursos necessários as suas operações, 
com aumento de capital, incremento de tecnologia, atividades de apoio, etc. 
E de lambuja, provoca o aumento no número de pessoas, bem como a 
necessidade de intensificar a aplicação de seus conhecimentos, habilidades, 
e destrezas indispensáveis à manutenção e competividade do negócio. 

 

Até o final da década de 1970, prevalecia nas empresas um modelo 

organizacional vertical e compartimentado, aonde as várias áreas vivenciavam e se 

comunicavam através da hierarquização. Dessa forma a integração ficava 

comprometida e o nível de responsabilidade do gerente ficava resumido ao limite de 

seus setores (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006).  

Quando começa a ocorrer o advento na estrutura dessas organizações por 

processos de competitividade sendo conduzida pela globalização, os gerentes 

começam a ter capacitações voltadas para a área de comportamento o que é 

fundamental para comunicar-se e compreender os problemas pessoais. É como se 

entende hoje como gestão de pessoas (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006).  

No decorrer da história as pessoas, vêm sendo encaradas como a matéria-

prima, um recurso a ser administrado. Apesar das grandes transformações na 

organização da produção, os conceitos sobre gestão de pessoas têm como principal 

linha o controle sobre as pessoas. Contudo a visão na área de gestão vem sendo 

constantemente modificado por exigências de padrões externos que forçam as 

empresas a realizar uma revisão (DUTRA, 2012). 

 

O terceiro milênio aponta para mudanças cada vez mais velozes e intensas 
no ambiente, nas organizações e nas pessoas. O mundo moderno se 
caracteriza por tendências que envolvem: globalização, tecnologia, 
informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, qualidade, 
produtividade, competitividade. Todas essas tendências estão afetando e 
continuarão a afetar a maneira pela qual as organizações utilizam pessoas 
(CHIAVENATO, 2010, p. 42).  
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Figura 1 - Os Desafios do Terceiro Milênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CHIAVENATO, 2010) 

 

Algumas das mudanças que vem ocorrendo nas empresas têm sido as 

estruturas e formas de organização do trabalho flexíveis, gerando assim uma 

demanda por pessoas em constante processo de adaptação. Processos decisórios e 

ágeis focados nas exigências do mercado, velocidade para entrar e sair dos locais e 

alto grau de competitividade em padrão global (DUTRA, 2012).  

 

De acordo com a abordagem utilizada por McGregor a administração das 
empresas está fortemente marcada pelos estilos com que os administradores 
dirigem o comportamento das pessoas dentro de suas fronteiras. Os estilos 
de administração dependem de suposições e crenças que os administradores 
têm a respeito da natureza humana e do comportamento das pessoas dentro 
da empresa. Assim, existem duas concepções diametralmente opostas de 
estilos de direção, ambas baseadas em concepções antagônicas acerca da 
natureza humana: A teoria X e a Teoria Y. A primeira denominada concepção 
tradicional. A segunda é chamada de moderna (CHIAVENATO, 1994, p. 29).  

 

Na teoria X se baseia em concepções incorretas e distorcidas da natureza 

humana. Nesta teoria as pessoas são indolentes e preguiçosas, evitando o trabalho 

sempre buscando a recompensa salarial. As pessoas não têm ambição, não gostam 

de assumir responsabilidades, são egocêntricas, possuem objetivos individuais que 

se sobrepõem aos objetivos da empresa. São resistentes as mudanças, incapazes de 
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autocontrole e de autodisciplina, portanto precisam sempre de controle externo 

(CHIAVENATO, 1994). 

Oposta da teoria X está a teoria Y aonde as pessoas não têm desprazer em 

trabalhar, pois pode ser fonte de satisfação. As pessoas possuem potencial para ser 

desenvolvido, podendo assumir responsabilidades, ter autocontrole e auto direção 

quando conhecem os objetivos da organização. Os objetivos individuais nem sempre 

se opõem aos da empresa e podem ser alcançados simultaneamente. A teoria Y 

destaca um estilo de administração dinâmico, aberto e participativo, democrático, cria 

oportunidades, potencializa seus colaboradores criando e retira obstáculos 

(CHIAVENATO, 1994). 

As organizações são constituídas de pessoas, e essas pessoas passam grande 

parte de suas vidas em seus empregos e contam com as organizações para alcançar 

diversos objetivos com uma dinâmica que exija o mínimo de custo, tempo e conflito, 

sendo que os mesmos não poderiam ser alcançados individualmente (CHIAVENATO, 

1999).  

Segundo Chiavenato (2010, p. 11) “as organizações bem-sucedidas estão 

percebendo que apenas podem crescer, prosperar e manter sua continuidade se 

forem capazes de otimizar o retorno sobre os investimentos de todos os parceiros”.  

A gestão de pessoas é uma área muito sensível, que pode ser circunstancial e 

situacional, pois depende de vários aspectos como a cultura da organização, a 

estrutura, as características do negócio, as tecnologias utilizadas, estilo de gestão, 

entre outros aspectos (CHIAVENATO, 2010). 

Juntamente com área de gestão que se modificou e se atualizou com as 

constantes mudanças deste mundo globalizado, é imprescindível que nesta área 

possua profissionais qualificados para atender as necessidades de cada setor. Sendo 

que um gestor que não está ciente da realidade pode tropeçar nos obstáculos mais 

imediatos e assim comprometer o funcionamento da organização. Em contrapartida o 

gestor que não prevê o amanhã pode ser apanhado de surpresa pelas transformações 

(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006). 

 

Colocar-se acima das turbulências de curto prazo e enxergar as 
transformações mais amplas que ocorrem no ambiente é fundamental para 
os gestores das organizações, entendendo-se por estes os gestores dos 
processos-fim e de apoio aí incluído o de pessoas, bem como aqueles que 
na nova organização tendem a caracterizar-se como trabalhadores do 
conhecimento. Esse trabalhador do futuro, desde que motivado e 
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potencializado pelas novas tecnologias, aplicara seus conhecimentos, 
individual e coletivamente, para agregar valor ao longo da cadeia produtiva 
da organização (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006, p. 21). 

 

O profissional gestor deve estar atento a alguns aspectos fundamentais como  

olhar as pessoas como seres humanos, dotados de personalidade própria e que são 

diferentes entre si. As pessoas como ativadores de recursos organizacionais, sendo 

uma fonte que dinamiza a organização. As pessoas como parceiras da organização, 

capazes de conduzir a organização a excelência e ao sucesso. As pessoas como 

talentos fornecedores de competências, qualquer organização pode comprar 

máquinas e tecnologias para se igualar aos concorrentes, mas construir competências 

similares leva tempo e aprendizado. As pessoas como capital humano, ou seja, as 

pessoas devem ser o principal ativo organizacional que agrega inteligência ao negócio 

(CHIAVENATO, 2010).  

O profissional gestor deve prestar atenção a alguns aspectos fundamentais, 

também deve estar ciente dos inúmeros objetivos da gestão de pessoas. Sendo que 

os objetivos que devem contribuir para o sucesso da organização são:  

Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, 

antigamente cobrava-se dos funcionários para se obter eficiência, mas com o passar 

dos anos a preocupação veio em atingir objetivos e resultados. O segundo objetivo 

seria proporcionar competividade a organização, isso significa que o gestor deve 

saber criar, desenvolver e aplicar as capacidades e competências dos funcionários 

(CHIAVENATO, 2010). 

Proporcionar a organização pessoas bem treinadas e motivadas, sendo o 

primeiro passo para este terceiro objetivo, capacitar e preparar as pessoas 

continuamente, segundo passo é dar reconhecimento e não apenas dinheiro. 

Aumentar a auto atualização e satisfação das pessoas no trabalho, algumas pessoas 

passam a maior parte de suas vidas no trabalho, por este motivo devem ter com o 

trabalho desempenhado uma estreita identidade. A felicidade e o prazer no trabalho 

são decisivos para um sucesso da organização (CHIAVENATO, 2010).  

O quinto objetivo é desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho: 

liberdade, autonomia para tomar decisões, ambiente agradável, camaradagem, 

segurança, tarefas significativas e agradáveis são estruturas para que as pessoas 

tenham confiança e proporcionem para a organização bons resultados. Sexto objetivo 

diz respeito a administrar e impulsionar a mudança. Durante as últimas décadas houve 
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períodos de mudanças na área tecnológica, social, econômica, cultural e política, e 

com essas mudanças vem as novas propostas para as organizações, o profissional 

de gestão deve estar atento e disposto a encarar tais mudanças para benefício da 

organização (CHIAVENATO, 2010).   

Em sétimo seria manter políticas éticas e comportamento socialmente 

responsável, este objetivo é de suma importância para uma gestão de pessoas de 

sucesso, aonde esta função deve ser desempenhada de maneira transparente, justa 

e ética. Não podendo ocorrer discriminação de pessoas e violação de direitos básicos 

(CHIAVENATO, 2010).  

 

Cada vez mais me convenço de que talvez a maior disparidade entre a realidade e 
as percepções gerenciais seja um menosprezo pelo potencial dos seres humanos 
para contribuir para a eficácia organizacional. Esse potencial não existe apenas 
para um maior dispêndio de esforço em tarefas limitadas (embora esse potencial, 
de fato, exista), mas para o exercício da engenhosidade, da criatividade na solução 
de problemas, da aceitação de responsabilidade, da liderança e do desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades e capacidade de julgamento. Quando as 
oportunidades se apresentam em condições adequadas, os gerentes sempre se 
espantam ao descobrir que a contribuição das pessoas é muito maior do que eles 
acreditavam ser possível (McGREGOR apud HEIL, BENNIS; STEPHENS, 2002, p. 
38). 

 

Segundo Einsten apud Heil; Bennis e Stephens (2002, p. 41), “A nossa maneira 

de pensar determina as nossas medidas”. E consequentemente determina a maneira 

como organizamos, pois, o que pensamos determina as nossas prioridades, nossos 

procedimentos, processos, expectativas em relação as pessoas e como consequência 

a maneira como lidamos com elas (HEIL; BENNIS; STEPHENS, 2002). 

A nossa mente é de um valor inestimável, ela permite o nosso agir. Sem ela 

não teríamos como nos relacionar os eventos de ontem aos de hoje. Contudo um dos 

grandes problemas da nossa mente é que a partir do momento em que a 

desenvolvemos, pendemos a não desafiá-la. Desse modo é essencial que os gerentes 

não foquem apenas no que deu certo e reproduzam novamente e novamente. Pois 

em um ambiente dinâmico que vivemos é crucial que os gestores tenham novas 

perspectivas, metas e objetivos a serem alcançando e realizados de diferentes 

maneiras e que tenham coerência com o que a organização deseja e precisa (HEIL; 

BENNIS; STEPHENS, 2002). 

 

Na verdade, os papéis hoje assumidos pelos profissionais de RH são 
múltiplos: eles devem desempenhar papéis operacionais e ao mesmo tempo 
estratégicos. Precisam ser polícia e parceiros simultaneamente. Em outros 
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termos, para que a área de RH possa adicionar valor à organização, servir 
aos seus objetivos e criar vantagens competitivas ela precisa desempenhar 
papéis cada vez mais múltiplos e complexos (CHIAVENATO, 2010, p. 46).  

 

O modelo holístico também está presente na gestão de pessoas, onde a nova 

maneira de organizar a empresa ganha seu espaço deixando para traz a velha 

tradição cartesiana de dividir, segmentar e separar. Este modelo agrega valores 

importantes como juntar e não separar, onde o trabalho não é mais individualizado, 

mas em equipes autônomas e multidisciplinares (CHIAVENATO, 2010). 

 

Figura 2 - Os novos papéis da função de RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  

Fonte: (CHIAVENATO, 2010) 

 

Para ter sucesso um gestor deve ter requisitos básicos que facilitaram a sua 

atuação na área de gestão de pessoas, como a gestão conhecimento, comunicação 

e liderança.  

 

 

 

 

Figura 2:
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2.2.1 Gestão do Conhecimento 

 

Para Becker apud Carbone et al. (2009, p. 81): 

 

Conhecer é transformar o objeto e transformar-se a si mesmo. O 
conhecimento não nasce com o indivíduo nem é dado pelo meio social. O 
sujeito constrói o seu conhecimento na interação com o meio – tanto físico, 
como social.  

 

Ducker apud Carbone, et al. (2009, p. 80):  

 

Aborda o conhecimento no contexto de uma revolução gerencial que 
começou há mais de dois séculos: a aplicação do conhecimento ao 
conhecimento é sinônimo de gerência eficaz. Para ele, o gerente é o 
“responsável pela aplicação e pelo desempenho do conhecimento”. E o 
conhecimento é visto ao mesmo tempo, como recurso chave pessoal e 
econômico. Os tradicionais fatores de produção – terra (isto é, recursos 
naturais), mão de obra e capital – não desapareceram, mas tornaram-se 
secundários. Eles podem ser obtidos facilmente, desde que haja 
conhecimento.  

 

“Os principais teóricos da administração argumentam que, para uma empresa 

é muito mais lucrativo investir uma certa quantia em seus ativos de conhecimento do 

que despender a mesma quantia em ativos materiais” (PROBST; RAUB; 

ROMHARDT, 2002, p. 12).  

A gestão do conhecimento é um processo no qual as organizações geram 

valores através de seu capital ou ativos intelectuais. Isso implica em aproveitar os 

ativos intelectuais entre os colaboradores, gerentes e dirigentes. O conhecimento é a 

base intelectual das organizações (CHIAVENATO, 2010). 

O conhecimento coletivo é um componente importante para uma estratégica 

competitiva. Geralmente cada pessoa possui um tipo de conhecimento em 

determinada área, mas quando somados juntos a uma equipe tendem a ter um valor 

maior, pois diferente das matérias-primas o conhecimento não pode ser comprado 

(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).  

O conhecimento pode ser explicito, quando ocorre de maneira objetiva, clara e 

que pode ser decodificado nos documentos, práticas e treinamentos. Como exemplo 

podemos citar a documentação, modelos de negócios, projetos que são aqueles em 

que se podem comunicar e transmitir. Existe também o conhecimento tácito que é o 

oposto do conhecimento explícito, onde é difícil a comunicação, registrar, documentar, 
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pois é o conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo da sua vida e com as suas 

experiências, tornando-se difícil explicá-lo a outras pessoas porque é algo subjetivo 

(CHIAVENATO, 2010). 

 

2.2.2 Comunicação 

 

A palavra comunicação vem do latim, communis = comum, reportando a 

principal relação do homem e do grupo social. A comunicação pode ocorrer por letras, 

palavras e símbolos, ocorrendo à troca de pensamentos, informações e opiniões 

(CHIAVENATO, 2000).  

Segundo Katz e Kahn apud Kurcgant (coord.), (1991, p. 183), “comunicação é 

o intercâmbio de informações e a transmissão de significados”.  

Minicucci e Megginson apud Kurcgant (coord.), (1991, p. 183) “definem a 

comunicação como o fornecimento ou a troca de informações, ideias e sentimentos 

através da palavra escrita ou oral, sinais e gestos”. 

Segundo Chitty apud Marquis e Huston, (2005, p. 260) “define comunicação 

como a troca complexa de pensamentos, ideias ou informações em, pelo menos dois 

níveis: verbal e não verbal”. 

 

Na realidade, a comunicação é um processo de passar informação e 
compreensão de uma pessoa para outra. É essencialmente uma ponte de 
significados entre as pessoas que recebam a mensagem e que possam 
completar o processo de comunicação (CHIAVENATO, 2000, p. 114).  

 

Contudo muitas pessoas acabam esquecendo-se que a comunicação é um dos 

alicerces que pode garantir a existência de uma organização. Dessa forma a 

comunicação faz-se necessária para analisar solicitações da área-cliente, discutir 

tarefas, avaliar os funcionários, participar em reuniões, estabelecer diálogo entre os 

colegas e repassar informações importantes (LIMA; TEIXEIRA, 2000).  

 

Para que as novas formas de trabalho consigam os resultados esperados, é 
importante a análise das formas existentes de comunicação, considerando 
que a falta de gestão do conhecimento e comunicação pode gerar resultados 
inadequados em outros planos estratégicos da organização (VIEIRA, 2004, 
p. 24).  

 

A comunicação pode ser vertical ou lateral. Quando é vertical pode-se orientar 

para baixo, quando se trata de uma organização de um nível mais alto, como gerente, 
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onde são designadas metas, instruções, políticas e decisões em níveis mais baixos. 

Os gerentes são responsáveis por comunicar problemas e sobre o desempenho dos 

funcionários. Ou seja, este tipo de comunicação repassa informações e se comunica 

entre os cargos de nível mais alto para o mais baixo consecutivamente (FRANÇA, 

2009).    

A comunicação lateral ocorre entre pessoas horizontalmente proporcionais. O 

que resultado em economia de tempo, facilitando a coordenação, porém essa forma 

de comunicação vai depender da organização, pois pode gerar críticas a respeito da 

hierarquia vertical, apressando algumas ações e autorizações de superiores 

(FRANÇA, 2009).    

Um dos grandes erros dos gestores é se preocupar com o processo de 

comunicação apenas quando ocorrem problemas mais sérios. Esquecendo-se que a 

comunicação com a sua equipe deve ser constante, não apenas em uma avaliação 

formal ou procurar os superiores quando existe uma necessidade específica (LIMA; 

TEIXEIRA, 2000). 

“Assim, toda a base da eficácia gerencial encontra-se, principalmente, na 

capacidade de comunicar-se verbalmente e na capacidade de compreender as 

mensagens recebidas” (LIMA; TEIXEIRA, 2000, p. 80). 

A comunicação é um processo continuo que envolve cinco etapas: O emissor 

e a fonte são o princípio da mensagem, é quem emite a mensagem. Transmissor e 

codificador é o canal que transporta a mensagem até o seu destino através de um 

canal. O canal é a extensão entre o transmissor e o receptor, o receptor é o canal que 

recebe a mensagem se for uma comunicação oral, a recepção é através de uma boa 

audição. O destino é o processo ou a pessoa para quem a mensagem é enviada e o 

ruído é a interferência de qualquer som no ato do recebimento da mensagem ou então 

uma mensagem que é passada de uma forma errônea pode ser considerado um ruído 

(CHIAVENATO, 2000).  

 

Ainda nos dias atuais alguns gerentes acham que a comunicação é 
irrelevante e que as informações pertencentes à gerência não devem ser 
repassadas aos outros colaboradores, pois representa perda de poder e 
autoridade (LIMA; TEIXEIRA, 2000, p. 80). 

 

Para que este tipo de pensamento lamentável não ocorra é necessário que o 

gerente estabeleça reuniões para comunicação. São aquelas aonde o gerente reúne 
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a sua equipe divulgando informações sobre a empresa, trabalho e o ambiente. Para 

este tipo de reunião é necessário definir objetivos, realizar a comunicação e testar o 

entendimento (LIMA; TEIXEIRA, 2000, p. 80). 

 

2.2.3 Liderança 

 

Para Chapin (1987) apud Marquis e Huston, (2005, p. 34): 

 

Definiu tecnicamente a liderança como um ponto de polarização para a 
coordenação do grupo e De Pree (1987) diz que liderança não é uma ciência 
ou disciplina; é uma arte e, como tal, deve ser sentida, experimentada, criada. 
Dessa forma fica clara que não existe apenas uma definição sobre liderança 
e que possa suprir a totalidade de liderança.  

 

Segundo Chiavenato (1992, p. 137):  

 

A liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em 
grupos sociais. Podemos defini-la como uma influência interpessoal exercida 
numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana 
para a consecução de um ou mais objetivos específicos.  

 

De acordo com Marquis e Huston (2005, p. 35): 

 

Pesquisas atuais atêm-se mais à liderança como um processo de influência 
em uma cultura organizacional e como a relação interativa entre o líder e o 
seguidor. Para melhor entender as ideias atuais sobre liderança, há 
necessidade de verificar a evolução da teoria da liderança durante o século 
anterior.  

 

Existem dois tipos de liderança, a liderança com ênfase no gerente, ou seja, 

quando a autoridade está apenas com o gerente e a liderança com ênfase no 

colaborador, quando o mesmo tem a liberdade para efetuar determinadas atividades. 

O primeiro tipo de liderança é uma concepção tradicional de gerência onde o ser 

humano só alcança sua plena produtividade quando controlado e acompanhado no 

seu trabalho. Já o segundo tipo de liderança está centrado no colaborador aonde ele 

tem liberdade, e o líder pode delegar funções e compartilhar responsabilidades (LIMA; 

TEIXEIRA, 2000).   

Para Krech e Crutchfield apud Kurcgant (coord.) (1991, p. 166-167):  
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Listaram treze funções como sendo especificas da liderança, atribuindo ao 
líder: a coordenação das atividades do grupo; o planejamento dessas 
atividades; o estabelecimento de políticas; o conhecimento técnico 
específico; a comunicação entre o grupo e o meio ambiente; a coordenação 
interna do grupo; a determinação de recompensas e punições; o papel de 
elemento símbolo do grupo; a substituição da responsabilidade individual; a 
definição da ideologia para o grupo; o papel da figura paterna; o papel de ” 
bode expiatório “ do grupo. 

 

É de suma importância reunir informações para iniciar uma tarefa, ofereça 

sugestões e motive o seu grupo. Os relacionamentos saudáveis são fundamentais na 

execução do trabalho e na obtenção de resultados positivos, um líder deve 

compreender como manter a harmonia e saber resolver problemas levando assim seu 

grupo a superar barreiras (ALDAG; JOSEPH, 2002).  

Um bom líder deve saber lidar com conflitos, resolver problemas e mediar às 

partes envolvidas. Os seres humanos possuem características únicas e objetivos 

individuais, assim por divergências de pensamentos e atitudes pode dar-se início a 

problemas e conflitos que impactam diretamente a organização.  

A teoria clássica e científica propõe que os conflitos podem ser suprimidos, 

levando a aperfeiçoar as regras da organização. Contudo a teoria das relações 

humanas parte da suposição que os conflitos são uma doença e precisam ser curados, 

os conflitos surgem em função de características individuais e que é necessária a 

motivação no trabalho (KURCGANT (coord.), 2005). 

A teoria interacional é determinada pela interação entre a personalidade do 

líder e uma situação específica (MARQUIS; HUSTON, 2005).  

 Segundo Schein (1970) apud Marquis e Huston (2005, p. 37) “foi o primeiro a 

propor um modelo de indivíduos enquanto seres complexos, cujo ambiente de 

trabalho era um sistema aberto ao qual reagiam”. 

O modelo de Schein está baseado na teoria de sistemas e tinha os 

pressupostos de que as pessoas são seres complexos e que cada uma tem motivos 

diversos para realizar as coisas. Esses motivos podem mudar com o tempo, as metas 

podem ser diferentes em determinadas situações. O desempenho no trabalho pode 

ser motivado pela capacidade, experiência, motivação e pela função que a pessoa 

exerce e o último pressuposto é que nenhuma estratégia de liderança é eficiente em 

todas as situações (MARQUIS; HUSTON, 2005).   

Ainda a excelência empresarial está diretamente relacionada ao primor 

gerencial, onde é necessário que o gerente tenha visão e dedicação. Para Chiavenato 
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(2000, p. 135) “As principais habilidades e ferramentas gerenciais quase sempre se 

resumem em uma característica fundamental: a liderança”.  

 

2.2.4 Gestão em Saúde 

 

A gestão em saúde em especial é complexa, pois são processos padronizados 

pelo governo onde a mão de obra é personalizada e qualificada. Muitos profissionais 

como médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos entre outros estão presentes no 

mesmo ambiente de trabalho. Para Scarpi (2010) apud Tamada; Barreto e Cunha 

(2017, p. 4) “Gerenciar uma organização de saúde pressupõe o entendimento de toda 

essa complexidade”.  

A Norma Operacional Básica, a NOB 96 tem por finalidade repassar parte da 

gestão da saúde para o poder municipal. Porém o poder estadual e federal ainda são 

co-responsáveis  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).  
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 Ainda essa gestão descentralizada segundo o Ministério da Saúde (2001, p. 

15-16): 

 

Constitui estratégia fundamental para assegurar o acesso integral da 
população às medidas dirigidas à promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Tal fortalecimento depende, todavia, da participação decisiva dos 
secretários de saúde e dos prefeitos.   

 

A gestão em saúde envolve algumas responsabilidades como analisar a 

situação da saúde, avaliar as políticas gerais do funcionamento do serviço em saúde, 

estabelecer metas, impulsionar recursos, motivar a participação da população. Ainda 

é necessário fiscalizar a prestação de serviços, promoção da saúde e organizar os 

serviços de modo a desenvolver a compra de serviços públicos e privados (ROCHA, 

2005).   
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Assim para que a gestão da saúde possa ser eficaz é fundamental ajustar todos 

os recursos materiais, humanos e financeiros que segundo o Ministério da Saúde 

(2001, p. 18):  

 

O entrosamento desde a fase do planejamento global do sistema de saúde 
até as programações setoriais e locais, para evitar o descompasso tão 
comum entre o político, o técnico e a infraestrutura. Portanto, desde o 
primeiro momento de uma gestão, é necessário dimensionar cuidadosamente 
a infraestrutura necessária, seja no próprio órgão gestor do SUS ou fazendo-
se gestões e estabelecendo um bom relacionamento com os demais órgãos 
da administração municipal. Todos os passos no sentido de ampliação da 
rede, seja de novos serviços próprios, seja municipalizando estruturas 
estaduais, devem levar em conta a previsão dos materiais e serviços 
fundamentais ao seu funcionamento.  

 

Assim é importante ter conhecimento sobre a gestão em saúde e todo o seu 

funcionamento, para que se possa ser realizada uma gestão do cuidado de forma 

integral atendendo e respeitando as políticas de saúde. 

 

2.3 GESTÃO EM ENFERMEGEM E GESTÃO DO CUIDADO  

 

A enfermagem surge na Inglaterra, com Florence Nightingale, na segunda 

metade do século XIX, quando ocorre a institucionalização dessa área de trabalho, 

ocorreu devido à necessidade de organizar os hospitais militares no decorrer da 

Guerra da Criméia (KURCGANT (coord), 2005). 

 

O treinamento e a atividade de cuidar de feridos e doentes já existiam antes 
de Florence Nightingale, porém sua forte personalidade, a visão e a 
habilidade prática para a organização conseguiram dar á enfermagem os 
poderosos fundamentos, os princípios técnicos e educacionais e a elevada 
ética que impulsionaram a profissão e criaram oportunidades impensáveis 
anteriormente (OGUISSO, 2007, p. 66). 

 

Quando Florence retornou da Guerra da Criméia ela era uma figura conhecida 

nacionalmente, pelo trabalho que realizou com eficiência, doçura e heroísmo. E quatro 

anos após voltar da guerra Florence fundou sua escola de enfermagem no hospital 

Saint Thomas (OGUISSO, 2007).  

No Brasil a Enfermagem teve sua origem no início do século XX, quando a 

prática de cuidar era realizada de modo instintivo e rústico entre as tribos, era instinto 

de sobrevivência da própria espécie (MARX; MORITA, 2003). 
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A enfermagem no Brasil caracteriza-se por três fases principais, sendo a 
primeira norteada pela influência e controle exercidos pelas ordens religiosas; 
a segunda, pelo desenvolvimento da educação institucional e das práticas de 
saúde pública; e a terceira, compreendendo o processo de profissionalização 
da Enfermagem (MARX; MORITA, 2003, p. 04-05). 

 

No ano de 1894 foi fundado no Brasil o hospital Samaritano, o serviço de 

enfermagem era realizado por enfermeiras estrangeiras, especialmente por inglesas. 

No ano de 1896 o hospital começou a receber alunas em regime interno, foi 

considerado o primeiro curso de enfermagem no Brasil, o sistema de ensino utilizado 

foi o nightingaleano (OGUISSO, 2007). 

Segundo Orem apud Atkinson e Murray (1985, p. 11) “o termo enfermagem foi 

definido como: Prestar assistência a pessoas incapazes de satisfazerem suas próprias 

necessidades de saúde.”  

A enfermagem como profissão exige que os profissionais sigam princípios 

fundamentais, requer educação continuada. O conhecimento teórico deve ser 

aplicado em habilidades e competências. Os membros da equipe devem ter 

autonomia para tomar algumas decisões e é de suma importância que o profissional 

tenha ética (POTTER; PERRY, 2013).  

A conduta ética é imprescindível em nossa vida pessoal e fundamental na 

profissional. O conhecimento da conduta ética dos profissionais de enfermagem é um 

dever e amparo, pois irão nortear as decisões tomadas diariamente e que darão 

suporte a autonomia (FREITAS; OGUISSO, 2008). 

 

Os princípios éticos são uma referência importante, servindo de linha 
orientadora na atuação de toda a equipe. Temos o princípio da beneficência, 
fazer o bem, da não maleficência, primeiramente não fazer o mal, da justiça, 
distribuição justa, equitativa e apropriada. Inspirado pela imanente dignidade 
da pessoa reconhecida como um valor a salvaguardar e a promover, o 
enfermeiro “age na defesa da autonomia e no respeito pelas opções das 
pessoas ao seu cuidado” (MENDES, 2009, p. 167).  

 

Os profissionais da enfermagem possuem um código de ética que respalda as 

suas ações estabelecendo também as funções e deveres. Este código de ética está 

na Resolução nº 0564/2017 (COFEN, 2017):  

 

O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas 
atividades com competência para promoção do ser humano na sua 
integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, e participa 
como integrante da equipe de Enfermagem e de saúde na defesa da Política 
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Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade 
de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 
autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e 
descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. 

 

Ainda na Resolução nº 0564/2017 (COFEN, 2017) estabelece como dever: 

“Art.24 Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, 

dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade”.  

“Art.25 Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na 

solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica” (COFEN, 2017).  

Segundo Gomes et al. (1997), apud Kurcgant (2005, p. 4):  

 

O trabalho de enfermagem organizou-se em três direções: no sentido de 
organizar o cuidado ao doente, o que se deu pela sistematização das técnicas 
de enfermagem; no sentido de organizar o ambiente terapêutico , por meio 
de mecanismos de purificação do ar, limpeza, higiene e outros; e no sentido 
de organizar os agentes de enfermagem, por meio do treinamento, utilizando 
as técnicas e mecanismos disciplinares.  

 

Ainda de acordo com Galiza, et al. (2016, p. 4079): 

 

A gerência do cuidado do enfermeiro remete a duas dimensões distintas do 
processo de trabalho de enfermagem: o cuidado, considerando a função 
nuclear do enfermeiro e o gerenciamento, responsável por subsídios para 
execução da primeira. A manutenção dessa relação se faz necessária na 
condução dos serviços de enfermagem onde o descompasso dessa harmonia 
pode resultar na fuga da identidade profissional refletindo nos serviços de 
saúde prestados. 

 

Para uma compreensão total sobre processo de trabalho é necessário entender 

seis aspectos que o compõem; o objeto que é aquilo com o que se trabalha que pode 

ou não sofrer modificações. Segundo os agentes são os seres humanos, que utilizam 

o objeto que podem transformá-lo, o agente é aquele que realiza o trabalho. Os 

instrumentos são o terceiro aspecto que podem ser palpáveis como, por exemplo, uma 

enfermeira que utiliza seringa e agulha para aplicar uma injeção e também podem ser 

os conhecimentos, habilidades e atitudes. O quarto aspecto é a finalidade que seria a 

razão pelo qual ele é feito, por exemplo a desinfecção de um material para a retirada 

de pontos, está atendendo a finalidade de ter material para realizar o cuidado (SANNA, 

2007). 

Em penúltimo lugar estão os métodos de trabalho, que são as ações 

organizadas com objetivo de atender a finalidade, que são executadas pelos agentes 
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sobre os objetos de trabalho, como exemplo podemos citar a sistematização da 

assistência em enfermagem, onde o enfermeiro deve conhecer as necessidades do 

pacientes, julgar quais são essas necessidades, planejar o que vai ser feito, 

executando ou delegando as ações. E por último estão os produtos que podem ser 

palpáveis ou concretos, mas são percebidos pelo bem que causam (SANNA, 2007). 

Dentre todo o processo de trabalho do profissional enfermeiro três 

características são importantes que são o conhecimento, habilidade e atitude, os três 

estão dentro da competência profissional. Contudo o conhecimento que o profissional 

detém é essencial tanto no gerenciar um setor, quanto no assistir ao paciente.  

“É necessário que os próprios enfermeiros busquem continuamente 

conhecimentos para sustentarem cientificamente sua atuação como gestores do 

processo de trabalho” (MONTEZELI; PERES, 2009, p. 558). 

 Com o surgimento da enfermagem moderna a partir da Florence, ações de 

gerenciamento são fortalecidas, como na organização do ambiente e na organização 

e treinamento dos “agentes” de enfermagem. Neste contexto, a enfermagem é dividida 

em duas categorias: as lady nurses que realizavam as atividades de ensino e 

supervisão, gerenciamento da enfermagem; e as nurses que eram responsáveis pelos 

cuidados diretos aos pacientes (GOMES et al., 1997 apud KURCGANT, 2005).  

Essa divisão histórica tem reflexos na atual composição e execução dos 

trabalhos na enfermagem, que no Brasil é composta por técnicos e auxiliares de 

enfermagem que exercem atividades assistenciais, e enfermeiros para os quais 

competem as atribuições do gerenciamento do cuidado e da unidade. Destacando-se 

assim os processos de cuidar e o de administrar (KURCGANT, 2005). 

Em muitas instituições onde o número dos profissionais enfermeiros é escasso 

existe uma predominância do trabalho gerencial (KURCGANT (coord.), 2005). Essa 

predominância da gerência de enfermagem pode ser explicada pela escassez no 

número de enfermeiros que segundo o Cofen (2010) é de 287.119, o número de 

técnicos chega a 625.863 e de auxiliares 533.422. 

O perfil do profissional enfermeiro que melhor o define são as qualidades 

múltiplas que integra as competências, interação pessoal, entusiasmo para enfrentar 

e superar desafios, adaptabilidade, qualificação técnica, conhecimento científico. 

Proporcionar aperfeiçoamento a sua equipe, apoiando e estimulando o 

desenvolvimento das pessoas (MARX; MORITA, 2003). 
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O decreto nº 94.406/87 de 8 de junho de 1987, estabelece dentre outras 

atribuições cabe ao profissional enfermeiro a direção do órgão de enfermagem 

integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de 

serviço e de unidade de enfermagem. Planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Cuidados direitos 

de enfermagem e pacientes graves com risco de vida, consulta de enfermagem e 

prescrição da assistência de enfermagem (COFEN, 2017). 

 

8 ,�=0" & *� �-f��+&6�+ ,�#f"��"#-&( ��d5�� & >&'"("*&*� *� #'���%&./#$
comunicação, reflexão, aplicação do conhecimento das ciências físicas e do 
comportamento, além de se fazer apreciações e tomar decisões. A 
enfermeira utiliza todas essas habilidades quando aplica o método científico 
ou o método de resolução de problemas para planejar a assistência de 
enfermagem. A isso se chama processo de enfermagem (ATKINSON; 
MURRAY, 1985, p. 14). 

 

O processo de enfermagem que envolve a sistematização do cuidado é uma 

atribuição legal do enfermeiro e que é conferida exclusivamente aos profissionais de 

enfermagem. O enfermeiro deve delegar as funções para sua equipe, realizando desta 

forma o cuidado integral ao paciente.  
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O processo de enfermagem envolve etapas decisivas e complementares para 

uma evolução positiva e um resultado satisfatório para o paciente e a equipe de 

enfermagem. Desta forma é imprescindível seguir passos para que este processo seja 

concluído. 

O primeiro passo a ser seguido é a coleta de dados que diz respeito ao estado 

de saúde do paciente, conseguinte vem o diagnóstico de enfermagem que são 

definidos com base no estado de saúde do paciente. Com o diagnóstico é possível 

determinar o plano de assistência que incluíra anotações pertinentes por parte do 

profissional enfermeiro, seguido pela implementação do plano de assistência pela 

equipe de enfermagem e por último, mas essencial para a conclusão do processo é a 

avaliação que permite o acompanhamento para verificar a progressão ou retrocesso 

do estado do paciente fazendo-se necessário para a concretização dos objetivos ou 

reformulação das medidas a serem tomadas (ATKINSON; MURRAY, 1985).  
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No Art. 4º ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 
de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 , que a 
regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de 
Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, 
cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das 
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento 
do processo saúde doença, bem como a prescrição das ações ou 
intervenções de enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas 
(COFEN, 2009, p. 3).   

 

Um dos conhecimentos básicos que um enfermeiro deve ter é saber gerenciar, 

neste processo de trabalho gerencial, os objetivos são a organização do trabalho e 

dos recursos humanos de enfermagem (KURCGANT (coord.), 2005). E o saber 

gerenciar envolve o conhecimento técnico, liderança, ética e comunicação.  

Segundo Marx e Morita (2003, p. 7) o perfil do gerente de enfermagem: 

 

Apresenta flexibilidade para trabalhar cooperativamente com os demais 
profissionais, oferecendo e recebendo contribuições que possam 
implementar processos e serviços, compartilhando informações, na 
construção de objetivos comuns incentivando o desenvolvimento de uma 
cultura voltada ao auto crescimento, como gestor de sua carreira; 
propagando, incentivando e dando sustentação aos processos de 
aprendizagem e educação contínuas, como alavancas para a realização 
pessoal e profissional.  

 

A gerência de enfermagem como processo de trabalho pode ser compreendida 

através de dois grandes modelos. O modelo racional tem como foco o indivíduo e nas 

organizações, está fundamentada na Teoria Geral da Administração (TGA). Neste 

modelo devem-se interpretar os objetivos das organizações transformando-os em 

planejamento, organização, direção e o controle de todos os esforços das diferentes 

áreas da organização (CHIAVENATO, 1995 apud KURCGANT (coord.), 2005).  

Este modelo está voltado para a produção em massa, as unidades de trabalho 

são verticalizadas, o trabalho é realizado de forma parcelada. Desta forma está 

fundamentada nas teorias de Taylor, Fayol e Ford, atendendo a necessidade de 

estabilidade, crescimento contínuo e um futuro previsível (KURCGANT (coord.), 

2005). 

O segundo modelo é o histórico-social onde o gerenciamento é aprendido sobre 

a concepção das práticas da saúde. Neste modelo a gerência não está voltada apenas 

para a organização e o controle, mas para a satisfação das necessidades de saúde 

da população e o aumento da autonomia das pessoas envolvidas nos processos de 

cuidado (KURCGANT, 2005). 
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Na gestão em enfermagem assim como em qualquer outra área em que haja 

gestão é essencial uma postura ética, contudo na área da enfermagem é crucial, pois 

o foco do trabalho está nas pessoas, onde determinadas atitudes podem ter 

consequências irreversíveis (KURCGANT, 2005).  

 Além de uma postura ética se faz necessária uma liderança ativa e apta que 

devem ser as características do enfermeiro ao liderar a sua equipe.   

“Seu estilo de liderança deve estar voltado à construção de um 

comprometimento efetivo com os objetivos organizacionais, compartilhando 

informações, decisões e compromissos” (MARX; MORITA, 2003, p. 7). 

Conforme assinala Barbosa et al. apud Aarestrup (2008, p. 24): 

 

A profissão proporciona aos enfermeiros um campo vasto de experiências, 
principalmente quanto á liderança, comunicação, pesquisa, organização, 
promoção e prevenção à saúde; porém, em todas, o enfermeiro ocupa a 
liderança dentro das instituições direcionando grupos a um objetivo comum.   

 

O saber gerenciar em enfermagem envolve o saber liderar, saber comunicar, 

ter conhecimento e a ética profissional, são muitas características e aptidões que o 

profissional enfermeiro deve ter e desenvolver ao logo de sua carreira. E para colocar 

em prática essas características é necessária a equipe. O trabalho em equipe é 

complexo, envolvendo muitas opiniões, maneiras de pensar e contextos de vida, 

contudo o profissional enfermeiro deve saber gerenciar esta equipe, fazendo com que 

todos tenham o mesmo objetivo, comunicando-se entre si e desenvolvendo os 

cuidados em benefício ao paciente.  

 

O enfermeiro é o principal responsável pela organização dos serviços e do 
trabalho da sua equipe, isto é, a inserção da enfermagem nas ações 
gerenciais voltadas à qualidade é uma condição necessária, pois todo o 
processo exige inciativas planejadas, estruturadas e contínuas, no intuito de 
atender o usuário de forma integral (GALIZA et al., 2016, p. 4079).  

 

Portanto, o modo com que o enfermeiro relaciona a assistência e a gerência é 

imprescindível na execução de um bom trabalho. Lembrando que a comunicação 

entre a sua equipe e a equipe multiprofissional é fundamental, o conhecimento 

científico, a liderança e a ética profissional são indispensáveis no atendimento integral 

ao paciente (GALIZA, 2016).  
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2.4 METODOLOGIA 

 

2.4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que é caracterizada por analisar e 

interpretar aspectos mais profundos, descrevendo o complexo comportamento 

humano. Fornece análise mais detalhada dos hábitos, atitudes, conhecimentos e 

comportamentos (LAKATOS; MARCONI, 2006).  

E uma pesquisa quantitativa, que segundo Lakatos e Marconi, (2011, p. 269) 

“no método quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras amplas e de 

informações numéricas”.  

O método quantitativo, segundo Richardson et al. apud Lakatos e Marconi 

(2011, p. 269):  

 

Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 
ás mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.  

 

Esta pesquisa foi realizada em um hospital geral do meio oeste de Santa 

Catarina. Fundado em 21 de fevereiro de 1979, que é administrado pela Congregação 

dos Santos Anjos. O hospital é filantrópico e atende SUS, convênios e particular, os 

setores são divididos nas especialidades de urgência e emergência que é porta aberta 

para toda região, pediatria, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica, UTI, centro 

cirúrgico, central de materiais, auditoria e CCIH. Conta com 135 leitos e detém de 30 

enfermeiros atuantes nas diversas áreas do hospital.   

Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe, sob o número de protocolo 80321417.7.0000.5593, atendendo 

a resolução nº 466 de dezembro de 2012.  

 

2.5 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

 

A pesquisa foi realizada com os 23 enfermeiros de um hospital no meio oeste 

de Santa Catarina. Os critérios para participação na pesquisa foram de que o 

profissional enfermeiro estivesse atuando na instituição, tivesse registro no COREN e 
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que aceitassem responder ao questionário, por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Foram abordados os enfermeiros que estiveram atuantes na Instituição nos 

meses de fevereiro e março de 2018. 

2.6 PROCEDIMENTOS 

 

A pesquisa foi estruturada através de um questionário, organizada em questões 

para identificar o sexo e idade dos participantes, o tempo de atuação na instituição e 

de formação em enfermagem, se tinham ou não especialização e conseguintes 

questões sobre o conhecimento dos enfermeiros a respeito da gestão do cuidado. O 

questionário tem onze (11) questões abertas e fechadas (APÊNDICE A). 

 

2.7 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente foi necessário o termo de autorização da instituição hospitalar do 

meio oeste de Santa Catarina aonde foi realizada a pesquisa. O número de 

enfermeiros atuantes na instituição é de 30 enfermeiros e trabalham em quatro turnos: 

plantão diurno manhã e tarde e plantões noturnos com duas equipes. Portanto, foi 

necessário abordar os sujeitos nos quatro turnos diferentes; entregue o questionário 

e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), explicando o objetivo da 

pesquisa e esclarecimento de dúvidas.  

A coleta de dados aconteceu nos meses de fevereiro e março de 2018, quando 

os questionários da pesquisa foram deixados com os profissionais enfermeiros que 

aceitaram participar do estudo, e foram recolhidos posteriormente pelo pesquisador, 

ao final do turno de plantão.    

Os nomes dos participantes não foram revelados respeitando a ética e o sigilo. 

A pesquisa foi realizada somente após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da UNIARP.   

 

2.8 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Inicialmente foi proposta a análise de 30 questionários, porém devido a alguns 

fatores como grande demanda de serviço e a falta de tempo, e até mesmo a falta de 

disposição para responder o questionário comprometeram o número total de 

questionários respondidos que totalizou 23 questionários respondidos pelos 

enfermeiros.  

A análise dos dados foi realizada por meio de estatísticas simples e os mesmos 

serão apresentados por meio de gráficos e tabelas; para as questões abertas utilizou-

se análise temática com elaboração nas categorias afim de melhor representar o 

pensamento dos sujeitos.  

Segundo Minayo (2000, p. 209):  

 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma 
coisa para o objetivo analítico visado. Ou seja, tradicionalmente, a análise 
temática se encaminha para a contagem de frequência das unidades de 
significação como definitórias de caráter do discurso. Ou, ao contrário, 
qualitativamente a presença de determinados temas denota os valores de 
referência e os modelos de comportamento presentes no discurso.  

 

A análise temática divide-se em três etapas, a primeira etapa é a pré-análise 

aonde se escolhe os documentos que serão analisados, retornando as hipóteses e 

aos objetivos iniciais da pesquisa, realizando indicadores que proponham uma 

interpretação final (MINAYO, 2000).  

A segunda etapa da análise consiste na exploração do material, que segundo 

Bardin apud Minayo (2000, p. 210) “realiza-se na transformação dos dados brutos 

visando a alcançar o núcleo de compreensão do texto”.  

Ainda a terceira etapa é o tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

que para Minayo (2000, p. 210):  

 

Os resultados brutos são submetidos (tradicionalmente) e operações 
estatísticas simples (percentagens) ou complexas (análise fatorial) que 
permitem colocar e relevo as informações obtidas. A partir daí o analista 
propõe inferências e realiza interpretações previstas no seu quadro teórico 
ou abre outras pistas em torno de dimensões teóricas sugeridas pela leitura 
do material. 

 

A primeira questão estava relacionada à idade dos participantes.  
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Gráfico 1 - Demonstração dos sujeitos do estudo de acordo com a idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018) 

 

Chegou-se ao resultado de que 13 participantes têm entre 31 a 40 anos o que 

corresponde a 57%, 8 pessoas têm entre 20 a 30 anos correspondendo a 35%, 1 

participante tem de 41 a 50 anos correspondendo a 4% e 1 pessoa tem entre 51 a 60 

anos correspondendo a 4%. 

Em pesquisa realizada pelo IBGE (2018) demonstrou que o grupo etário de 25 

a 39 anos 29,3% estavam trabalhando, em segundo lugar ficou o grupo etário de 40 

a 59 anos de idade 30,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVW
XUW

YW YW

Z[ \ ]^ \_`b

c^ \ Z^ \_`b

][ \ e^ \_`b

e[ \ g^ \_`b



�2
 

Gráfico 2 -Demonstração dos profissionais enfermeiros segundo o gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (ANGREWSKI, 2018) 

 
A questão número dois foi sobre o gênero dos profissionais enfermeiros, 

chegou-se ao resultado de que 18 participantes eram do gênero feminino (78%) e 5 

participantes do gênero masculino (22%). 

Essa predominância do gênero feminino na área da enfermagem tem contextos 

sócio históricos, a enfermagem é um serviço organizado pela instituição das ordens 

sacras e que majoritariamente era realizado pelas mulheres. Juntamente temos o 

cuidado ás crianças, idosos e doentes que era papel associado diretamente à figura 

da mulher, que era detentora de um saber informal de práticas da saúde, que 

consequentemente foi transmitido de mulher para mulher (LOPES; LEAL, 2005). 

Segundo Coelho (2005, p. 346): 

 

Para circular no espaço dos homens sem ser confundida com prostituta era 
necessário formar profissionais, cuja prática representasse o cumprimento de 
uma missão divina, cumprindo-se, assim, a recomendação de Florence 
Nightingale, de que as enfermeiras deveriam dedicar o melhor que pudessem 
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a servir a Deus. A isso se soma o princípio defendido no início do século XX, 
quando da implantação da enfermagem moderna no Brasil, de que a base da 
arte da enfermeira é o instinto materno bem desenvolvido, entendido ser esse 
bastante aguçado na mulher brasileira. Assim considerava Ethel Parsons, 
enfermeira americana, que orientou os trabalhos de implantação da 
enfermagem profissional no Brasil. 

 

Em uma pesquisa efetuada pelo COFEN juntamente com os Conselhos 

Regionais de Enfermagem foi realizado um levantamento da quantidade de 

enfermeiros no Brasil e chegou-se ao número de 287.119. Na mesma pesquisa 

obteve-se o gênero feminino como predominante na profissão de enfermagem 

chegando a 88,02% no Brasil e 11,98% corresponde ao gênero masculino (COFEN, 

2011). 

 

Gráfico 3 - Enfermeiro segundo o tempo de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 

 

No Gráfico 3 é demonstrado o tempo de formação do profissional enfermeiro. 

Em relação a este dado observou-se que 14 profissionais possuem de 1 ano a 10 

anos de formação (61%) e que 5 enfermeiros têm menos de 1 ano (22%) de formação.  
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Uma porcentagem considerável possui formação até 10 anos, esse tempo de 

formado pode ser um indicativo de tempo e da experiência do enfermeiro no mercado 

de trabalho e um relativo conhecimento. O bacharelado evidencia as competências e 

habilidades do enfermeiro (MARTINS et al., 2006). 

Em uma pesquisa realizada observou-se que 63,7% dos enfermeiros formados 

no Brasil concluíram a sua formação há 10 anos e os profissionais que estão há 5 

anos formados ultrapassa os 38% (MACHADO et al., 2016). 

Desta forma pode-se concluir que a enfermagem é uma profissão em processo 

de rejuvenescimento, prevalecendo os jovens. Este dado associa-se a uma maior 

oferta de cursos embasado no número de concluintes no Brasil (MACHADO et al., 

2016).   

Segundo dados recentes do INEP, o número de formados ultrapassou de 7.046 

em 2001 para 42.490 em 2010, um crescimento de 500% (MACHADO et al., 2016). 

 

Gráfico 4 – Profissionais enfermeiros e o tempo de atuação na instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 

 

No Gráfico 4 é demonstrado o tempo de atuação na instituição do profissional 

enfermeiro. Em relação a este dado observou-se que 9 (39%) profissionais possuem 
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menos de 1 ano na instituição e 9 (39%) também apresentam de 1 ano a 5 anos de 

instituição e que 2 enfermeiros têm entre 12 anos e 17 anos (9%) de trabalho na 

instituição. As experiências profissionais ainda estão sendo construídas (78%) na 

questão da expertise profissional ainda estão sendo construídas.  

A passagem da vida acadêmica para o mercado de trabalho nem sempre é 

fácil, o recém-formado enfermeiro tem as suas preocupações, dúvidas e ansiedades 

em ter que assumir as responsabilidades atribuídas e consequentemente as novas 

atitudes e competências que serão delegadas ao mesmo (JESUS et al., 2013).  

Esses novos profissionais que estão buscando a inserção no mercado de 

trabalho necessitam serem aceitos e respeitados pela equipe, precisam aprender e 

colocar na prática o que lhes foi ensinado na graduação e logo carecem de apoio, pois 

ainda se sentem inseguros (MATTOSINHO, 2010).  

O conhecimento e situações muitas vezes obtidos na graduação não podem 

ser vivenciados de forma plena e completa do que será na realidade como um 

enfermeiro, pois muitas situações vivenciadas em enfermagem só poderão ser 

experimentadas quando o profissional atuar e se deparar com decisões a serem 

tomadas. 

 Para Mattosinho et al. (2010, p. 469) a experiência somente será aprendida 

com a prática profissional, com as situações do dia a dia.  

 

Os conhecimentos que surgiam da prática profissional foram referidos como 
uma experiência que não se aprende na faculdade. Essa vivência é rica de 
situações cotidianas, marcadas por dificuldades, facilidades e pelos 
respectivos enfrentamentos. Nesses momentos de construção da vida 
profissional, a figura do técnico ou auxiliar de enfermagem aparece como 
facilitador do aprendizado, abrindo as portas para o enfrentamento do 
desconhecido.  

 

De acordo com Silva et al. (2009, p. 515) as competências profissionais 

somente poderão ser construídas com as situações reais vivenciadas no cotidiano do 

trabalho: 

As competências profissionais se constroem como um processo e na 
progressão de uma situação de trabalho a outra (18). Ser competente em 
uma determinada profissão não implica apenas possuir um vasto 
conhecimento, é preciso saber utilizar, integrar ou mobilizar esses 
conhecimentos diante de uma situação real de ação (19).  

 

Ainda para adquirir a expertise é necessário fortalecer os conhecimentos 

técnico-científicos para assim ter embasamento nas decisões e atitudes a serem 
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tomadas, saber comunicar-se com as pessoas conquistando assim o seu espaço. A 

inclusão e a aceitação por parte da equipe deve ser uma meta para o novo enfermeiro, 

que pode ser conquistada através do conhecimento, humildade e o companheirismo 

(MATTOSINHO, 2010).  

 

Gráfico 5 - Enfermeiros que possuem ou não especialização 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 

 

Na questão número cinco questionou-se sobre a especialização dos 

profissionais enfermeiros se possuíam ou não. Evidenciou-se que 10 (45%) 

profissionais não possuíam especialização e que 5 (23%) profissionais tem 

especialização em urgência e emergência, 4 (18%) possuem especialização em UTI 

e 14% possuíam outras especializações.  

Segundo uma pesquisa realizada demonstra que 80% dos profissionais 

enfermeiros fizeram ou estavam fazendo pós-graduação. Entre os que optaram pela 

especialização 48,3% concluíram há pelo menos 5 anos (MACHADO et al., 2016).  
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Desta forma podemos analisar os dados desta pesquisa em que a maioria 

(27%) não possuem especialização, propondo que dentro desta porcentagem existam 

profissionais recém-formados que ainda procuram por uma especialização ou que 

estão em andamento com uma pós-graduação.  

No entanto o número de profissionais que realizaram alguma especialização 

entre os períodos de 6-20 anos e 11-20 anos somam 28,2% demonstra que era uma 

porcentagem mais escassa de profissionais que buscavam uma pós-graduação 

(MACHADO et al., 2016).  

Para Colucci apud Cappellano, (2018, p. 2006) a especialização é fundamental 

na busca constante de aperfeiçoamento mediante as constantes mudanças:  

 

A educação continuada e a especialização são indispensáveis para atuação 
e crescimento profissional na Enfermagem, principalmente quando novas 
tecnologias, as pesquisas científicas e o perfil das populações trazem 
mudanças constantes nas abordagens em Saúde.  

 

A graduação em enfermagem é generalista que proporciona o conhecimento, 

habilidades e atitudes necessários para o profissional atender as necessidades das 

pessoas, atuando nas diversas áreas da saúde. Porém a especialização possibilita o 

conhecimento aprofundado em determinada área afim de atender as novas demandas 

do SUS, do mercado de trabalho e das novas tecnologias (FERNANDES et al., 2017).  

A análise das questões fechadas a seguir demonstraram as alternativas mais 

selecionadas e as menos selecionadas pelos profissionais enfermeiros.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��
 

Gráfico 6 - Conhecimentos necessários para realizar a gestão do cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 

 

Nesta questão o propósito era entender quais os principais conhecimentos que 

o profissional enfermeiro precisa ter para realizar com excelência a gestão do cuidado 

dentro de seus setores. E a opção mais selecionada com 20 participantes, foi o 

conhecimento dos equipamentos, em seguida ficaram o conhecimento da qualidade 

do serviço prestado e o conhecimento de políticas de saúde com 19 participantes da 

pesquisa que assinalaram essas duas questões.  

São inúmeros os desafios enfrentados pelos enfermeiros, e esses mesmos 

desafios multiplicam-se juntamente com a evolução vertiginosa da tecnologia e do 

conhecimento que deve ser acompanhada constantemente pelos profissionais 

(BAGGIO, et al., 2010).   

Com essa crescente atualização das tecnologias é necessário diferenciá-las, 

assim as tecnologias estão divididas em três categorias dura, leve-dura e leve. Para 

Rocha e Almeida (2000, p. 98) essas três categorias também estão presentes na área 

da saúde:  

 

Tecnologia dura refere-se ao instrumental complexo em seu conjunto, 
englobando todos os equipamentos para tratamentos, exames e a 
organização de informações; a leve-dura refere-se aos saberes profissionais, 
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bem estruturados como a clínica, a epidemiologia e os de demais 
profissionais que compõem a equipe, estando inscrita na maneira de 
organizar sua atuação no processo de trabalho. A tecnologia leve produz-se 
no trabalho vivo, em ato, em um processo de relações, isto é, no encontro 
entre o trabalhador em saúde e o usuário/paciente. 

 

Assim entre as opções mais assinaladas pelos participantes da pesquisa nesta 

questão sobre o conhecimento necessário para realizar a gestão do cuidado, está o 

conhecimento dos equipamentos. Desta forma nesta questão faz-se referência a 

tecnologia dura onde é importante o conhecimento sobre os equipamentos como 

computadores, eletrocardiograma, bombas de infusão entre outros.  

 

A apropriação de tecnologias em particular aquelas entendidas como duras, 
é considerada como fundamental para cuidar e assistir, pois elas contribuem 
sobremaneira na ampliação da capacidade natural de sentir, embora exija da 
enfermagem um alto grau de qualificação profissional (Marques; Souza, 
2009, p. 3).  

 

Para Baggio et al. (2010, p. 381): 

 

A presença das TIs no cotidiano da enfermagem, principalmente no ambiente 
de trabalho e cuidado, atualmente, é indispensável, e o seu desenvolvimento 
é inevitável, necessário e importante para o desenvolvimento da profissão e 
do cuidado humano. Essas tecnologias, quando adequada e inteligentemente 
utilizadas e administradas, poderão beneficiar a prática do cuidado ao ser 
humano em múltiplas esferas.  

 

Nesse panorama em que vivemos da constante evolução das tecnologias, que 

estão cada vez mais presentes nos hospitais, é imprescindível que o enfermeiro esteja 

em constante aprendizagem sobre novos equipamentos que surgem e suas funções. 

Por exemplo os equipamentos incluem os seus conceitos, ajustes, regulagens, 

compreender quando uma máquina apresenta um mau funcionamento, o processo de 

limpeza e desinfecção do mesmo e sua aplicabilidade na assistência ao paciente. 

Como resultado desse conhecimento espera-se que o profissional consiga 

estabelecer com sua equipe uma melhor percepção em desempenhar o trabalho, com 

uma assistência humanizada e com maior resolubilidade e qualidade (ARONE; 

CUNHA, 2007).  

Segundo Arone e Cunha (2007, p. 722):  

 

É premente que acompanhe essas tendências para incorporar as mudanças 
e inovações tecnológicas adotando novas maneiras de ser, pensar, fazer e 
transformar a Enfermagem enquanto produtora de saber.  
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Juntamente com equipamentos e tecnologias adequados é possível prestar um 

atendimento de qualidade para o paciente, entretanto a qualidade do serviço prestado 

vai muita além de tecnologias disponíveis.  

Segundo Vargas (2007, p. 340):  

 

A qualidade tem sido entendida como uma “propriedade (ou um conjuntos de 
propriedades) de um produto (serviço) que o torna adequado à missão de 
uma organização comprometida com o pleno atendimento das necessidades 
de seus clientes”. 

 

Para acontecer essa qualidade nos serviços prestados na saúde é essencial 

dispor de recursos humanos, físicos e materiais apropriados, valorizando também o 

vínculo entre a equipe de enfermagem e a relação entre profissional-paciente. 

Entretanto alguns fatores podem ameaçar essa qualidade na assistência, em alguns 

momentos a sobrecarga de trabalho, estresse físico e mental e insuficiência de tempo 

estão diretamente relacionados a qualidade do serviço (BELLUCI JUNIOR; 

MATSUDA, 2011).  

De acordo com Grabois (2018, p. 164). 

 

Qualidade de um serviço de atenção teria três componentes em sua 
determinação: excelência técnico-científica, qualidade da relação entre 
profissionais e pacientes e aspectos de organização e distribuição de 
recursos. 

 

Segundo Bellucci Junior e Matsuda (2011, p. 803) “alguns estudos avaliativos 

recentes que indicam que o nível de satisfação do trabalhador e do usuário são 

importantes indicadores na tomada de decisão à qualidade do serviço”.  

 

Há que se pensar na implementação de uma política de qualificação de 
pessoal para enfrentar os desafios do 3º milênio e vontade política para 
transformar os serviços de saúde, os quais, certamente, constituir-se-ão nos 
pilares básicos para melhoria da qualidade dos serviços prestados à 
população brasileira (KURCGANT; TRONCHIN; MELLEIRO, 2006, p. 91).  

 

Assim podemos colocar como instrumentos para aprimorar a qualidade no 

serviço, a implantação de novos recursos, programas e capacitações para aperfeiçoar 

o papel de liderança do enfermeiro, que são essenciais para potencializar a prática da 

assistência e a gerência (BELLUCI JUNIOR; MATSUDA, 2011).  
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Entre os conhecimentos mais assinalados pelos participantes da pesquisa 

também está o conhecimento das políticas de saúde, o que é de suma importância e 

deve respaldar também as decisões que o enfermeiro tomará.  

As reformas na saúde no Brasil e no mundo, ajudam a melhorar o emprego 

dos recursos muitas vezes escassos e arrumar um sistema de saúde efetivo, que seja 

capaz de atender as necessidades da população. Essas reformas e discussões das 

políticas de saúde tornaram-se mais intensas nos anos 80 e 90 aonde tornou-se uma 

política que garantisse os direitos da cidadania, que tivesse características universais, 

com mais igualdade para que todos pudessem ter uma qualidade de vida melhor 

(VIANA; FAUSTO; LIMA, 2003).  

Segundo Barreto (2004, p. 335) deve-se ter conhecimento sobre as políticas 

de saúde. 

 

A qualidade do conhecimento para as atividades regulatórias em saúde deve 
,#��5ir algumas características peculiares, pois esses conhecimentos irão 
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Definem-se as políticas de saúde como as decisões, estratégias, 
instrumentos e ações (programas e projetos) que se orientam para o 
cumprimento de determinadas metas delimitadas para cada campo de 
atuação das políticas citadas como, por exemplo, política nacional de saúde 
no campo, da mulher, da população negra, de saúde no trabalho etc.  
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Gráfico 7 - Conhecimentos necessários para realizar a gestão do cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 

 

Na pergunta fechada 10 foi solicitado que os participantes escolhessem quais 

os conhecimentos necessários ao enfermeiro para realizar a gestão do cuidado. 

Dentre as opções selecionadas, o conhecimento dos equipamentos (20), 

conhecimento da qualidade do serviço prestado (19) e o conhecimento das políticas 

de saúde (19) foram as mais assinaladas.  

Já entre as menos selecionadas ficaram o conhecimento da avaliação de 

acreditação hospitalar (9), conhecimento de gerência dos meios de produção 

hospitalar (10) e conhecimento do trabalho em serviços de saúde (11).  

A avaliação de acreditação hospitalar tem como premissa a avaliação dos 

recursos da instituição de forma regular, que tem como principal objetivo melhorar a 

assistência (MANZO; BRITO; CORRÊA, 2011). 

No Brasil a acreditação hospitalar é coordenada pela ONA (Organização 

Nacional de Acreditação), o qual classifica o hospital em três níveis. O nível 1: 

Acreditado que envolve a estrutura, nível 2: Acreditação Plena implica nos processos 

e o nível 3: Acreditação por excelência que abrange os resultados (ALÁSTICO; 

TOLEDO, 2013). 
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Para se obter a acreditação hospitalar pela ONA é necessário o esforço e 

comprometimento de todos os setores da instituição, desde a administração até 

setores operacionais. A implantação da Gestão de Qualidade é o início desse 

processo, que deve estar direcionada na educação continuada e treinamento devendo 

ocorrer com todos os profissionais da instituição difundindo novos padrões e conceitos 

(ALÁSTICO; TOLEDO, 2013).  

De acordo com Novaes e Bueno (1998) apud Manzo (2009, p. 13): 

 

O programa de Acreditação Hospitalar contribui para que ocorra uma 
mudança progressiva e planejada de hábitos. Assim os profissionais serão 
estimulados a participar do processo que visa à mobilização e criação de 
metas objetivas, com o intuito de garantir melhoria na qualidade da 
assistência prestada.  

 

Segundo uma pesquisa realizada aonde o objetivo foi propor a implantação de 

um roteiro algumas dificuldades foram encontradas como: a falta de compreensão e 

conscientização e a relutância dos médicos e enfermeiros a concordar em cumprir os 

processos na sua rotina de trabalho (ALÁSTICO; TOELDO, 2013). 

Ainda em outra pesquisa os profissionais enfermeiros apontam alguns 

obstáculos parecidos com os citados acima. “A falta de integração da equipe 

multiprofissional e relatam a inexistência de coesão entre profissionais, ainda que 

devessem estar unidos em busca da excelência dos serviços” (MANZO et al., 2012, 

p. 6).  

Apesar de algumas dificuldades para implementação da Acreditação 

Hospitalar, entende-se que é relevante para um hospital independente do porte, pois 

traz recursos positivos, uma imagem agradável, boas menções, interfere na 

assistência propiciando um menor número de erros na prática e consequentemente é 

benéfico para o paciente (MANZO, 2009).  

Em segundo lugar das alternativas menos assinaladas ficou o conhecimento 

de gerência dos meios de produção hospitalar.  

 

A organização do trabalho e o gerenciamento no setor de saúde, 
especialmente no âmbito hospitalar, constituíram-se, historicamente, sob 
influência do modelo taylorista/fordista, da administração clássica e do 
modelo burocrático. Entre eles as principais características desses modelos 
destacam-se a fragmentação do trabalho com separação entre concepção e 
execução, o controle gerencial do processo de produção associado á rígida 
hierarquia, a racionalização da estrutura administrativa, a impessoalidade nas 
relações interpessoais e a ênfase em sistemas de procedimentos e rotinas 
(SANTOS; GARLET; LIMA, 2009, p. 526).  
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Entretanto esse modelo de Taylor e Ford demonstrou ser limitado e sem muita 

influência na produtividade. É necessário usar sim este modelo como base, porém 

modificando-o e desenvolvendo maior flexibilidade (SANTOS; GARLET; LIMA, 2009).  

Segundo Greco (2004) apud Aguiar et al., (2005, p. 321): 

  

A gerência de unidade consiste na previsão, provisão, manutenção, controle 
de recursos materiais e humanos para o funcionamento do serviço, e 
gerência do cuidado que consiste no diagnóstico, planejamento, execução e 
avaliação da assistência, passando pela delegação das atividades, 
supervisão e orientação da equipe. 

 

Para Massaro e Chaves (2009, p. 153):  

 

O trabalho do enfermeiro deve estar fundamentado na capacidade de tomar 
decisões, visando o uso adequado de recursos, tais como a força de trabalho, 
medicamentos, equipamentos, procedimentos e de práticas. 

 

Para que o profissional enfermeiro tenha conhecimento sobre os meios de 

produção que gerencia, se faz necessário à compreensão sobre o papel de líder que 

deve desempenhar, conhecendo os profissionais com quem trabalha estabelecendo 

uma relação de confiança e demonstrando conhecimento sobre os procedimentos. 

Atuando em determinadas situações desenvolvendo assim habilidades para planejar, 

avaliar e executar (AGUIAR et al., 2005).  

É de suma importância o conhecimento do trabalho em serviços da saúde, pois 

é necessário saber para onde o paciente deve ser encaminhado para dar continuidade 

ao tratamento, ou para aonde deve ser encaminhado para a realização de um exame. 

Para isso também é importante entender o funcionamento do SUS e das políticas 

públicas.  

A construção do SUS e das políticas da saúde são doutrinadas por princípios 

que são a universalidade, equidade e integralidade no atendimento à saúde. Assim 

todo cidadão tem direito ao atendimento nos serviços de saúde, todo cidadão é 

considerado igual e será atendido conforme as suas necessidades, devendo ser 

promovidos serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde (OLIVEIRA et 

al., 2008). 

 Ainda para Oliveira et al. (2008, p. 198) outros princípios fundamentais para a 

organização dos serviços de saúde e que norteiam também as políticas da saúde. 
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8 regionalização e a hierarquização implicam que a rede de serviços do SUS 
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Além desses princípios os serviços de saúde podem contar com a 

complementariedade quando existe a necessidade da contratação dos serviços 

privados para suplementar os serviços públicos (OLIVEIRA, 2008).   

A análise das questões fechadas a seguir demonstraram as alternativas mais 

selecionadas e as menos selecionadas pelos profissionais enfermeiros.  
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Gráfico 8 - Habilidades para o enfermeiro realizar a gestão do cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 

  

Na questão de número oito foi perguntado aos participantes quais as 

habilidades que o enfermeiro deve ter para a realização da gestão do cuidado, entre 

as mais assinaladas ficou em primeiro lugar o saber identificar problemas (23) e em 

segundo e terceiro lugar ficaram as alternativas de ser capaz de motivar a equipe e 

saber encontrar solução para os problemas ambas alternativas foram assinaladas por 

22 participantes da pesquisa.  

Em duas das questões menos assinaladas existe correlação, pois ambas 

tratam sobre problemas, aonde o enfermeiro deve saber identificar o problema e 

consequentemente estar apto para resolvê-lo.  

Muitos artigos fazem referência sobre a gerência em enfermagem e o perfil que 

o profissional enfermeiro deve ter e consequentemente aprimorar habilidades como 

desenvolver ações/atividades, planejamento, implementação e avaliação do processo 

de trabalho em enfermagem (AGUIAR et al., 2005). 

Mediante a todas essas habilidades requeridas pelo profissional enfermeiro é 

também importante e essencial as práticas da liderança para tomar decisões, 

solucionar problemas e pensar, essas habilidades são aperfeiçoadas com a prática. 
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A decisão pode ser colocada como uma das principais atividades desempenhadas 

pelo líder (MARQUIS; HUSTON, 2005). 

“Solucionar problemas é parte da tomada de decisão. Por ser um processo 

sistemático que tem o foco na análise de uma situação difícil, solucionar problemas 

sempre inclui uma etapa de tomada de decisão” (MARQUIS; HUSTON, 2005, p. 45). 

Segundo Peres e Ciampone (2006, p. 498) uma gerência competente deve ser 

capaz de comunicar-se com eficácia para conseguir identificar e resolver os 

problemas.  

 

Na gerência, a competência comunicacional é essencial, “visto que para 
organizar é indispensável comunicar-se, a fim de estabelecer metas, 
canalizar energias e 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” 

 

De acordo com Greco (2004) apud Aguiar et al. (2005, p. 322): 

 

O mercado profissional espera que o enfermeiro tenha capacidade para 
trabalhar com conflitos, enfrentar problemas, negociar, dialogar, argumentar, 
propor e alcançar mudanças, com estratégias que o aproximem da equipe e 
do cliente, contribuindo para a qualidade do cuidado, ou seja, espera-se do 
enfermeiro uma capacidade para gerenciar.  

 

Outro elemento que contribui para a gestão em enfermagem é a motivação da 

equipe. Algumas teorias abordam e tentam explicar sobre a motivação, porém a teoria 

de Frederick Herzberg explica que a satisfação não é capaz de influenciar 

completamente a conduta dos colaboradores, entretanto a motivação pode gerar no 

profissional equilíbrio, vontade de fazer cada vez mais e consequentemente ser mais 

produtivo (BEZERRA et al., 2010). 

Para Bergamini (1997) apud Cruz (2005, p .2):  

 

A motivação é como uma força propulsora que leva o indivíduo a satisfazer 
as suas necessidades e desejos; uma energia interna, algo que vem de 
dentro do indivíduo, fazendo com que este se coloque em ação. A motivação 
no trabalho leva os recursos humanos, além de buscarem satisfações 
pessoais, realizarem os objetivos da organização.  

 

Uma pesquisa demonstrou que os enfermeiros apontaram alguns fatores como 

desmotivadores: a sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento dos gestores, 
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ausência de bom relacionamento entre gerência de enfermagem e a equipe 

assistencial (BEZERRA et al., 2010). 

 

A esse respeito, atitudes profissionais como “apatia, indiferença, 
descompromisso, irresponsabilidade, relação desumanizada com a clientela, 
falta de motivação, insatisfação e falta de criatividade” são consideradas 
decorrentes de dificuldades no desenvolvimento do trabalho da enfermagem, 
devendo ser ressaltada a necessidade do “desenvolvimento de sensibilidade 
no que tange a um gerenciamento mais reflexivo, crítico, flexível, humano, 
que dê oportunidade para maior participação” dos elementos da equipe e dos 
clientes (PEREIRA; FÁVERO, 2001, p. 8).  

 

Apesar de fatores desmotivadores é fundamental que o enfermeiro gestor 

motive sua equipe, como algo possível de se realizar pela influência de fatores 

externos, de uma pessoa para outra (STRAPASSON; MEDEIROS, 2008). 

“A motivação é um processo capaz de fornecer intensidade, direção e 

persistência aos esforços de uma pessoa, a fim de alcançar seus objetivos e as metas 

da organização” (STRAPASSON; MEDEIROS, 2008, p. 230). 

 

Gráfico 9 - Habilidades necessárias para a gestão do cuidado de acordo com o 
número de sujeitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018).  
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Entre as habilidades para o enfermeiro realizar a gestão do cuidado as 

alternativas menos assinaladas foram usar a empatia com a equipe, paciente e 

familiares e ser capaz de negociar com a equipe, superiores, pacientes e familiares 

(16) e ser capaz de promover e manter relacionamento com a equipe, paciente e 

familiares (17). As três opções menos assinaladas estão relacionadas com o saber 

relacionar-se e comunicar-se com a equipe de trabalho, paciente e familiares.   

Constantemente estamos nos relacionando com outras pessoas, entretanto 

essas relações têm se tornado cada vez mais complexas e complicadas. Porém para 

o profissional enfermeiro é essencial saber comunicar-se, manter um bom 

relacionamento e ser humilde para que se possa estabelecer um método de trabalho 

eficiente e benéfico para ambos os lados, pacientes, familiares, equipe e para 

instituição.  

O saber se comunicar e se relacionar são fatores básicos para o profissional 

enfermeiro. Esses dois fatores são constantes na interação com o paciente e 

familiares. Com esse instrumento o enfermeiro pode expandir e aprimorar o saber-

fazer profissional (PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008). 

 

Cada paciente e família possuem a chave para o cuidado de enfermagem 
efetivo, pois, quando a confiança é estabelecida, informações são 
proporcionadas e a pessoa é encorajada a tomar parte ativa na maximização 
de sua capacidade de funcionamento, pois a enfermeira cria estratégias para 
atingir a saúde ideal e abre a porta à satisfação do paciente e à eficiência do 
cuidado à saúde (PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008, p. 313). 

 

Simultaneamente as relações que o profissional deve estabelecer com os 

paciente e familiares, é primordial o relacionamento interpessoal entre a equipe de 

trabalho. A humanização também deve estar presente no cuidado ao colega, 

buscando atitudes para uma convivência melhor. Alguns fatores são importantes por 

essa busca como a assiduidade, pontualidade, coleguismo, resolubilidade e o 

compromisso para um bom andamento do trabalho. Entretanto quando esses fatores 

não estão presentes podem ocorrer intrigas, desentendimentos, falta de comunicação 

e consequentemente a qualidade no trabalho piora e os relacionamentos ficam 

extenuados (BAGGIO, 2007).  

 

Em alguns casos, percebe-se que há dificuldade entre os profissionais de 
enfermagem para estabelecer um relacionamento calçado no respeito e na 
solidariedade entre si. Na verdade, o que se tem notado é um relacionamento 
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competitivo e frio. E ainda, “Esta relação de si com o outro nem sempre se dá 
de forma harmoniosa e ordenada (BAGGIO, 2007, p. 411). 

 

Segundo Corradi, Zgoda e Paul (2008, p. 188):  

 

As diferenças individuais se manifestam no trabalho sob a forma de 
comportamento de atitudes, como: diferentes interesses e opiniões, disputas 
pelo poder, egoísmo e obstinação, entre outros, conduzindo muitas vezes à 
perda de foco nos objetivos principais.  

 

Essas diferenças nos relacionamentos somente poderão ser recuperadas e 

mantidas quando houver respeito mútuo clareza nas atitudes, reconhecer a 

personalidade única de cada pessoa, se mostrar disposto a ajudar e receber ajuda e 

evitar os pré-julgamentos (CORRADI; ZGODA; PAUL, 2008).  

A análise das questões fechadas a seguir demonstraram as alternativas mais 

selecionadas e as menos selecionadas pelos profissionais enfermeiros.  

 

Gráfico 10 – Atitudes necessárias para o enfermeiro realizar a gestão do cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 
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Algumas atitudes dos enfermeiros são essenciais para uma boa gestão do 

cuidado e entre as alternativas mais assinaladas ficaram o saber resolver problemas 

(21), ser um líder educador e estar aberto a mudanças (20).  

Muitas literaturas definem liderança como um processo grupal, aonde o líder 

deve ter a capacidade de direcionar sua equipe na realização de um objetivo em 

comum. Neste processo algumas atitudes são essências para o profissional como 

influenciador, agente de mudanças, conselheiro, visionário, pensador crítico, condutor 

e comunicador (LOURENÇO; TREVIZAN, 2001).  

A resolutividade dos problemas é apontada como uma das principais atitudes 

que o enfermeiro deve ter mediante a sua equipe. Segundo Peres e Ciampone (2006, 

p. 492): 

 

 “A análise de problemas constitui-se de uma série de processos, que podem 
ser aprendidos para serem utilizados como instrumentos do processo de 
trabalho gerencial e que ajudam a qualificar as decisões dos profissionais de 
saúde e seus gestores, de modo participativo, ouvindo todos os envolvidos 
na situação e escolhendo ações que obtenham o máximo sucesso na 
resolução do problema, com o menor custo e com o mínimo de desvantagens 
ou riscos para todos os envolvidos” 

 

A teoria das Relações Humanas destacou os conflitos como doenças dentro 

das relações nas organizações. Desta forma as estratégias tinham como objetivo 

exterminar os conflitos ou remediá-los. Assim procurou-se, na motivação, na 

valorização dos cargos estratégias para atenuar os conflitos (KURCGANT, 2005).  

Para ser um líder educador é necessário que o profissional enfermeiro tenha e 

busque constantemente conhecimento, sendo que essa busca é imprescindível para 

se manter uma base sólida sobre as atitudes e decisões a serem tomadas (PERES; 

CIAMPONE, 2006).  

É necessário que os próprios enfermeiros busquem continuamente 

conhecimentos para sustentarem cientificamente sua atuação como gestores do seu 

processo de trabalho (MONTEZELI; PERES, 2009, p. 557): 

 

A disposição para aprender após o processo de formação inicial precisa 
estender-se à equipe de enfermagem que percebe a importância e relevância 
do enfermeiro como educador. Com isso seria possível amenizar as 
condições atuais do trabalho da enfermagem, geralmente 
compartimentalizado e de enfoque tecnicista. Desse modo, a educação 
permanente pode contribuir na promoção da qualidade de vida aos 
trabalhadores, desencadear maior qualificação profissional que levará à 
melhor assistência à população (VIEIRA; RENOVATO; SALES, 2013, p. 258). 
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O enfermeiro como um líder e educador é visualizado como um profissional de 

referência para os outros membros da equipe. Desta forma o papel de líder do 

enfermeiro pode ser um propagador de conhecimentos, socializando o seu saber 

reunido ao longa da sua vida, no contexto social e as suas próprias experiências 

(VIEIRA; RENOVATO; SALES, 2013).   

 

O enfermeiro é um formador de opiniões, um importante agente de mudanças 
e um educador por excelência, por isso deve sempre se embasar teórica e 
cientificamente para transmitir a outrem informações fidedignas e ser capaz 
de imprimir questionamentos e propor mudanças em busca de melhorias na 
sua assistência (RIBEIRO; SANTOS; MEIRA, 2006, p. 113).  

 

O profissional enfermeiro deve ser um líder aonde for trabalhar, ele estará à 

frente de uma equipe coordenando, motivando e sendo resolutivo. Para Galvão; 

Trevisan e Sawada. (1998b, p. 81) apud Prochnow (2003, p. 319) abordam que “o 

preparo do enfermeiro líder é uma condição básica para esse profissional tentar 

mudanças na sua prática diária”. 

É essencial a adaptação e sugestão de mudanças em muitas áreas da nossa 

sociedade, principalmente quando benéficas. Segundo Ribeiro; Santos e Meira (2006, 

p. 14) “as constantes mudanças na saúde demandam um profissional enfermeiro 

capaz, seguro, dinâmico e criativo, além de exigirem a busca incessante de novos 

conhecimentos e informações acerca do assunto”.  
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Gráfico 11 - Atitudes necessárias para o enfermeiro realizar a gestão do cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANGREWSKI, 2018). 

 

As alternativas menos assinaladas sobre as atitudes que os enfermeiros devem 

ter para uma melhor gestão do cuidado é o ser afetivo, dando atenção para a equipe, 

paciente, familiares (11), ser aberto ao diálogo e saber escutar (12) e o que privilegie 

o trabalho em equipe (14).  

Algumas teorias de enfermagem concentram-se nas relações interpessoais 

entre paciente, família e enfermeira. A teoria de Hildegard Peplau é um exemplo 

dessas teorias que convergem nas relações interpessoais entre enfermeira, paciente 

e família. Pois o paciente tem necessidades e a enfermagem é um processo 

interpessoal e terapêutico (POTTER; PERRY, 2013). 

 

A teoria de Peplau é única: a relação colaborativa enfermeira-paciente cria 
uma “força de maturação” através da qual a eficácia interpessoal atende as 
necessidades do paciente. Esta teoria é útil para estabelecer a comunicação 
efetiva enfermeira-paciente para a coleta do histórico de enfermagem, para o 
desenvolvimento da educação para a saúde do paciente, ou para o 
aconselhamento de pacientes e suas famílias (POTTER; PERRY, 2013, p. 
48).  
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No processo terapêutico tanto o paciente quanto o familiar devem ser 

respeitados em sua individualidade, direitos e nos seus valores. A maioria dos 

pacientes possuem uma família, desta forma é necessário que a enfermagem envolva 

a família e explique os cuidados e repasse as informações para que assim se possa 

propiciar um ambiente colaborativo e acolhedor (SILVEIRA, 2005).  

Para um relacionamento eficaz entre ambas as partes do processo de 

recuperação é importante que haja comunicação entre o enfermeiro, família e 

pacientes. A comunicação eficiente gera um cuidado humanizado, aliado também a 

um cuidado emocional o que proporciona a solução de vários problemas que 

interferem no relacionamento enfermeiro-paciente-família (SIQUEIRA, 2006).  

E não menos importante a comunicação e entrosamento da equipe de 

enfermagem é essencial para o desenvolvimento de forma positiva do trabalho. É 

necessário valorizar o diálogo entre os profissionais a fim de fornecer informações e 

compreensão necessária para a execução das tarefas, elevando também a 

motivação, cooperação e satisfação (SANTOS; BERNARDES, 2010).  

 

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 (SANTOS; 
BERNARDES, 2010, p. 36). 

 

Uma comunicação adequada entre os profissionais gera um bom trabalho em 

equipe. Segundo Kurcgant (coord) (2005, p. 112) “O trabalho em equipe consiste um 

uma modalidade de trabalho coletivo que se contrapõe ao modo independente e 

isolado com que os profissionais de saúde e de enfermagem usualmente executam 

seu trabalho no cotidiano dos serviços de saúde”.  

Serão demonstrados a seguir em categorias temáticas os resultados das 

perguntas abertas. 

 

Categoria 1: Gestão do cuidado como humanização do processo de cuidado 

planejando, articulando e desenvolvendo ações com objetivo de individualizar 

e reconhecer as necessidades e singularidades de cada paciente.  
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A maioria dos sujeitos descreveu que realizar gestão do cuidado depende de 

uma visão individualizada de cada paciente observando suas particularidades e 

necessidades. 

 

“É conhecer a população assistida, ter noção das necessidades e definição dos 

cuidados de cada indivíduo, para melhorar a prática e qualidade do cuidado” (Sujeito 

5). 

 

“É a busca pela melhor qualidade na assistência do paciente, aliando gerência 

mais assistência” (Sujeito 23). 

 

“É olhar o paciente como um todo, ver suas necessidades” (Sujeito 14).  

 

Mas para o sujeito 7 além de ser primordial examinar um paciente como um ser 

ímpar, é importante utilizar tecnologias e envolver toda equipe da instituição para o 

cuidado.  

“Gestão do cuidado em enfermagem é disponibilizar e prover o uso adequado 

das tecnologias para o cuidado ao paciente entendendo as suas particularidades e 

individualidades. É também gerenciar o processo de trabalho como um todo, 

envolvendo a parte administrativa”. 

 

A gestão deve ser compreendida como uma ciência que tem sua face racional 

e científica aonde analisa as relações para determinar as causas e os efeitos. Mas 

também é imprevisível, pois possui interações humanas e situações que podem sair 

do controle. O cuidado por sua vez constitui-se em cuidar do outro, ajudar o próximo, 

colocar-se no lugar do outro, cuidar é valorizar a vida (SIEWERT et al., 2017).  

 

A gestão do cuidado se revela como um sistema de cuidados considerando-
se diversos aspectos como: autonomia, individualidade, relações e atitudes 
profissionais. Compreender um sistema de cuidados remete a várias 
dimensões com práticas e atitudes que em sua totalidade dão sustentação à 
dinâmica do cuidado (SIEWERT et al., 2017, p. 2).   

 

Para Christovam; Porto e Oliveira (2012, p. 739) “a gestão do cuidado está 

diretamente vinculada a conhecimentos múltiplos relacionados a individualidade do 

homem para perfazer as atribuições gerencias e assistenciais”:  
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O saber-fazer da gerência do cuidado de enfermagem ancora-se na 
dimensão ontológica, de caráter expressivo, à medida que envolve 
conhecimento científico, ético, estético e pessoal acerca da complexidade do 
homem no que se referem às singularidades, multiplicidades e 
individualidades e, sua relação e inserção nos diferentes contextos de vida. 
Este saber-fazer também ancora-se em uma dimensão técnica e da 
tecnologia, de caráter instrumental, a qual envolve conhecimento científico e 
pessoal, habilidade técnica, competência gerencial e assistencial 
(CHRISTOVAM; PORTO; OLIVEIRA, 2012, p. 739). 

 

Na enfermagem a gestão é articulada entre as dimensões assistenciais e 

gerenciais pelo enfermeiro. Na dimensão gerencial o enfermeiro atua na organização 

dos recursos humanos, do trabalho, da equipe, que tem como principal objetivo ofertar 

um melhor cuidado para o paciente através destes recursos e também oferecer 

adequadas condições para a equipe realizar o seu trabalho. Na assistencial o foco 

central é o cuidado de forma integral e individual (MORORÓ, 2017).  

Segundo Grabois (2018, p. 161) a gestão do cuidado está diretamente ligada a 

assistência e a gerência:  

 

A gestão do cuidado tem foco tanto em uma unidade como na trajetória do 
usuário/paciente. Deparamo-nos com questões que demandam 
planejamento de recursos (físicos, materiais, de organização da força de 
trabalho), adoção de dispositivos, ferramentas e regulamentos, avaliação da 
qualidade das ações empreendidas e, por fim, correção das insuficiências, 
com formulação de novos planos e propostas. Oferecer um cuidado com 
qualidade não se dá espontaneamente; é necessário combinar a 
intencionalidade de concretizar um modelo de atenção voltado às 
necessidades e riscos dos pacientes com a capacidade de identificar 
recursos e combiná-los em centenas de variações possíveis, de forma 
planejada e pactuada entre os responsáveis pela oferta destes recursos. 

 

No ano de 2003 no Brasil foi criada a Política Nacional de Humanização (PNH) 

ou HumanizaSUS como também é conhecida, que tem como objetivo produzir 

mudanças na forma de gerir e cuidar. Estimulando a comunicação entre os gestores, 

colaboradores e os usuários impedindo a prática desumanizada nos serviços da 

saúde, atuando na forma da valorização do trabalhador na tomada de decisões e na 

capacidade de desenvolver o trabalho. E opera também na defesa dos direitos do 

usuário que são garantidos por lei e assegurando que os mesmos conheçam essas 

leis e direitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Entretanto por muito tempo o cuidado em enfermagem era realizado de forma 

mecânica afim de apenas cumprir objetivos e concluir o seu trabalho, sendo que ainda 

hoje encontramos profissionais que atuam de maneira mecanicista. Porém a 
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humanização vem como uma das principais qualidades da enfermagem, abrangendo 

o respeito e a individualidade de cada paciente (BARBOSA; SILVA, 2007).  

Para Barbosa e Silva (2007, p. 547) o respeitar é um valor imprescindível para 

a humanização:  

 

Respeitar envolve ouvir o que o outro tem a dizer, buscando interpretar o que 
ouvimos, ter compaixão, ser tolerante, honesto, atencioso, é entender a 
necessidade do autoconhecimento para poder respeitar a si próprio e, então, 
respeitar o outro (3). Embora o conceito de respeito seja bastante amplo, 
pode-se pontuar que, ao agir de forma a considerar a individualidade e a 
subjetividade do paciente, tratando-o com atenção, consideração e 
deferência (4), o enfermeiro estará agindo de forma respeitosa e, portanto, 
oferecendo cuidados mais integrais e humanizados  

 

Ainda para Casate e Corrêa (2005, p. 108) humanizar significa atender as 

necessidades de cada indivíduo:  

 

Humanizar significa reconhecer as pessoas que buscam nos serviços de 
saúde a resolução de suas necessidades de saúde, como sujeitos de direitos 
[...] é observar cada pessoa em sua individualidade, em suas necessidades 
específicas, ampliando as possibilidades para que possa exercer sua 
autonomia. 

 

Contudo todo o processo de humanização não diz apenas respeito ao cuidar 

humanizado do profissional para com o paciente, mas inclui o ambiente e as condições 

a que o profissional é submetido. Assim a humanização também deve estar presente 

nas condições gerais da instituição, como as condições técnicas, recursos materiais 

e humanos e as tecnologias. Evitando a sobrecarga exaustiva da equipe, violência, 

estresse e doenças ocupacionais (FONTANA, 2010).   

Para uma humanização em toda a sua esfera é essencial uma gestão 

competente, profissionais comprometidos e recursos para investimentos como afirma 

Collet e Rozendo (2003, p. 190):  

 

 Além de considerar as relações entre os sujeitos profissionais e usuários, 
humanizar exige considerar novas formas de gestão das instituições de 
saúde, o que implica sensibilização dos dirigentes das instituições e dos 
idealizadores das políticas de saúde com o tema proposto. É preciso um 
compromisso dos dirigentes das instituições com a qualidade da assistência; 
investimentos para a melhoria das condições de trabalho; financiamento 
suficiente do setor saúde para resgatarmos a qualidade da assistência; 
planejamento, organização e gerenciamento coletivos dos serviços de saúde: 
meios que permitam a reflexão constante da prática assistencial; utilização 
de mecanismos de avaliação e reorganização da assistência. 
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Juntamente com o cuidado humanizado e individualizado deve-se relacionar de 

maneira positiva e facilitadora a tecnologia, esta que pode ser relacionada a máquina 

e equipamentos (tecnologia dura), a tecnologia que envolve o conhecimento e saber 

do profissional (tecnologia leve-dura) e pôr fim a tecnologia leve que compreende o 

vínculo, a relação entre os profissionais e os usuários (CASATE; CORRÊA, 2005).  

A categoria a seguir diz respeito aos instrumentos utilizados para a auxiliar na 

gestão do cuidado: 

 

Categoria 2: A liderança, a Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), 

protocolos entre outros instrumentos, importantes para a gestão do cuidado.  

 

“Fluxos, rotina, procedimentos, integralidade da atenção recebida” (Sujeito 4). 

 

“Protocolos, processo de aprendizado. Educação continuada” (Sujeito 6). 

  

“POP (cuidado padronizado), autonomia, mediação de conflitos e 

planejamento” (Sujeito 10). 

 

“Dinâmica, ter visão, habilidades” (Sujeito 16).  

 

“Liderança, comunicação, divisão de trabalho e equipe, organização de tempo, 

planejamento de ações e cuidados, melhor práticas de cuidado” (Sujeito 23). 

 

Praticamente todos os setores e divisões da sociedade possuem pessoas que 

se sobressaem, influenciando com opiniões, condutas e atitudes, sendo colocados 

como líderes. Líderes organizam, estimulam e se comunicam com as pessoas que 

comandam, e a enfermagem precisa de profissionais que possuam habilidades e 

atitudes de líderes gestores que saibam conduzir um setor e o trabalho em equipe 

(RIBEIRO; SANTOS; MEIRA, 2006).  

 

A relação entre liderança e gerência é de suma importância e historicamente, 
nos serviços de saúde, sempre foram valorizadas as qualidades 
administrativas em detrimento das habilidades de liderança, que vem 
sendo exigida, nas últ imas décadas com a mudança de paradigma 
nas organizações de saúde, que passam de uma visão tradicional e 
hierarquizada das instituições para uma visão de trabalho mais f lexível, em 
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equipe, com unidades de trabalho semiautônomas, onde há 
distribuição de poder e confiança mútua (GAIDZINSKI; PERES; 
FERNANDES, 2004, p. 465). 

 

Para Almeida et al. (2011, p. 135) a liderança envolve algumas habilidades 

importantes para a enfermagem: 
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confiança, capacidade de trabalhar em equipe, de resolver problemas, 
autodesenvolvimento, relacionamento interpessoal, comprometimento e 
respeito entre a equipe, e saber ouvir.  Desta maneira, na prática assistencial 
e gerencial, é fundamental que o enfermeiro desenvolva a competência de 
liderança. 

 

Além da capacidade de liderar, um bom enfermeiro deve ter o conhecimento 

para utilizar os instrumentos disponíveis e necessários que agregam valor e são 

relevantes na assistência e gerência. Podemos citar como instrumentos essenciais a 

Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), protocolos, normas, rotinas, 

educação continuada entre outros.  

A partir da década de 70 pode ser observada uma crescente busca por 

organizar e delimitar as ações de enfermagem. No Brasil Wandar Aguiar Horta foi 

precursora dos estudos relacionados ao processo de enfermagem (NASCIMENTO et 

al., 2008).  

A ���������s�?@
 �� ������°�	�� em enfermagem, enquanto processo 

organizacional é capaz de oferecer subsídios para o desenvolvimento de 

métodos/metodologias interdisciplinares e humanizadas de cuidado (NASCIMENTO 

et al., 2008, p. 644).  

Segundo a Resolução do Cofen- 358/2009 (COFEN, 2009): 

 

A Sistematização da Assistência em Enfermagem organiza o trabalho 
profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a 
operacionalização do processo de Enfermagem. Enquanto que o processo 
de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado 
profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.  

 

Ainda segundo a mesma Resolução do Cofen 358/2009 (COFEN, 2009) consta 

no Art. 3º as etapas do processo de Enfermagem:   
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oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem 
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e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça 
a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.  

 

A Sistematização da Assistência em Enfermagem é um instrumento importante 

na organização do trabalho em enfermagem e o Processo de Enfermagem está 

fundamentado em etapas para dar as melhores condições de cuidado e resolubilidade 

para o paciente. Entretanto esses instrumentos podem ser aplicados com uma eficácia 

maior quando existem os protocolos operacionais (POPs) que ajudam na 

padronização dos procedimentos.  

Os protocolos operacionais (POPS) em enfermagem são importantes, pois 

assim poderão ser instituídos cuidados padronizados que descrevam cada passo a 

ser seguido em cada procedimento e situação. Desta forma os profissionais que irão 

realizar a mesma tarefa poderão ser diferentes, mas o resultado será o mesmo 

(GUERRERO; BECCARIA; TREVIZAN, 2008).  

Além dos POPs padronizarem a assistência e a gerência também proporciona 

a organização e segurança na realização dos procedimentos. A elaboração e a 

aplicação dos protocolos competem ao enfermeiro juntamente com sua equipe, 

ressaltando sempre a integralidade do paciente (ALMEIDA, 2011).  

É indispensável que instituições que não possuem os POPs estabeleçam essa 

padronização nos atendimentos e as que possuem os protocolos é necessário realizar 

atualizações técnicas, pois as mudanças ocorrem progressivamente e devem também 

ser coerentes e específicas com as necessidades de cada unidade (GUERRERO; 

BECCARIA; TREVIZAN, 2008).   

Assim como os protocolos precisam ser ensinados e explicados, a educação 

continuada auxilia os profissionais a elevarem o seu conhecimento, conforme 

Ricaldoni e Sena (2006, p. 3): 

 

�*5 &./# ,��+&-�-0� – é um processo educativo que ocorre no espaço do 
pensar e do fazer no trabalho. Tem como desafio estimular o 
desenvolvimento dos profissionais sobre um contexto de responsabilidades 
e necessidades de atualização, uma vez, que a educação permanente é um 
processo de reflexão e crescimento com ciclos de mudanças e 
transformações, considerando o serviço, o trabalho, o cuidado, a educação e 
a qualidade da assistência.  

 

A educação continuada proporciona aos profissionais de enfermagem 

informações, entretanto deve levar em consideração a realidade e as necessidades 

de cada equipe, instituição e desenvolvimento tecnológico. Para compreender essas 
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necessidades é essencial envolver os profissionais para desenvolver o tema dos 

treinamentos (SILVA; SEIFFERT, 2009).  

O Ministério da Saúde (2014, p. 5) lançou uma edição que aposta em fortificar 

e nortear a educação permanente:  

 

A aposta é fortalecer a Educação Permanente (EP) como norteadora de 
novas práticas que orientam a reflexão sobre o trabalho e a construção de 
processos de aprendizagem colaborativa e significativa, ofertando ações 
coletivas de desenvolvimento aos trabalhadores, a partir dos principais 
desafios identificados pelas equipes no cotidiano do trabalho. Afinal, como 
nos ensina Paulo Freire (1989), o ser humano não pode ser compreendido 
fora de seu contexto. Ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve 
por meio da reflexão sobre seu lugar no mundo, sua realidade e suas 
vivências. 

 

Ainfa é necessário que ocorra uma articulação de processos educativos em 

relação ao saber conhecer e o saber fazer, como situações que promovam uma 

superação da padronização, encorajando a criatividade e o espírito habilidoso 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

A categoria a seguir que emergiu das respostas dos sujeitos está relacionada 

às dificuldades na gestão do cuidado.  

 

Categoria 3: A falta de comprometimento e motivação por parte da equipe de 

enfermagem como a maior dificuldade para gerenciar o cuidado.  

 

Os sujeitos entrevistados apontaram como a grande dificuldade para a gestão 

do cuidado problemas relacionados a equipe como profissionais que não aceitam as 

tarefas atribuídas, desmotivação, desvalorização, desinteresse, resistência as 

mudanças entre outros obstáculos encontrados.  

 

“Colaborador não aceita as tarefas que foram atribuídas(resistência). 

Colaborador desmotivado, por fatores internos e externos” (Sujeito 1). 

 

“Resistência por parte alguns colaboradores até mesmo parte da gerência, 

direção. Fluxo muito alto de pacientes pouco pessoal para o trabalho” (Sujeito 17).  

“Falta de comprometimento e responsabilidade com a atividade que exerce” 

(Sujeito 3).  
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Contudo para o sujeito 13 o elevado número de pacientes gera uma sobrecarga 

nas equipes de enfermagem que por sua vez encontram-se defasadas.  

 

“Volume grande de clientes e poucos profissionais para realizar as tarefas”. 

 

A literatura demonstra que desde a Antiguidade existem fatores que estimulam 

as pessoas a exercer algo e ter reconhecimento profissional que estão diretamente 

relacionados a necessidade (BATISTA et al., 2005).  

A motivação dos profissionais pode ser dividida entre dois fatores: os higiênicos 

que se referem as condições físicas do ambiente de trabalho, salário, benefícios, 

políticas, a supervisão recebida, relacionamento entre todos os funcionários desde a 

direção até os demais empregados, regulamentos, rotinas, protocolos de trabalho 

entre outros. E os fatores motivacionais estão relacionados ao cargo, as tarefas 

atribuídas, liberdade para criar, o reconhecimento profissional e esses fatores podem 

produzir uma satisfação e consequentemente elevar a produtividade em um nível de 

excelência (PEREIRA; FÁVERO, 2001).  

O profissional da enfermagem deve ser instigado e desafiado, porém a rotina e 

o trabalho mecanicista podem atrapalhar. De acordo com Herzberg apu Bezerra et al. 

(2010, p. 34):  

 

A motivação do empregado reside no exercício de tarefas e atividades 
que ofereçam suficientes desafios  e significados para o trabalhador, no 
entanto, o que foi percebido acerca dos conceitos de enfermagem como 
profissão e da própria prática de enfermagem é que muitas vezes o trabalho 
do enfermeiro e de sua equipe é cercado por tarefas rotineiras, mecanicistas, 
permeadas por várias regras e normas de conduta. Talvez seja por causa 
desse quadro apresentado que a motivação da equipe de enfermagem seja 
uma tarefa particularmente desafiadora para o enfermeiro que deseje 
fomentá-la em seu grupo. 

 

Ainda a baixa remuneração é apontada em muitos estudos como um dos 

principais fatores de desmotivação para os profissionais de enfermagem. Pois 

segundo os profissionais um retorno salarial positivo é convertido em um local bom 

para moradia e boas condições de sobrevivência o que consequentemente pode gerar 

uma maior tranquilidade na vida pessoal e interferir positivamente no trabalho 

(BATISTA et al., 2005). 

Entretanto não se pode colocar apenas os fatores salariais como 

desmotivadores, mas outros fatores como a sobrecarga de trabalho, falta de 
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reconhecimento e relacionamentos interpessoais desgastados podem desmotivar os 

profissionais (BEZERRA et al., 2010).  

Mediante profissionais sem motivação é importante que o enfermeiro como um 

líder valorize a sua equipe, observando o potencial de cada profissional dando 

liberdade e instigando a busca por um trabalho mais comprometido, criativo e de 

qualidade (BEZERRA et al., 2010).  

Um fator importante na liderança do enfermeiro é de estabelecer uma 

comunicação motivadora e objetiva com a sua equipe. Segundo Balsanelli e Cunha 

(2006, p. 121):  

 

A comunicação visa provocar mudanças esperadas no comportamento dos 
indivíduos, através do desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao 
próprio desempenho, que culmina com a satisfação profissional. Sob esse 
aspecto, a comunicação está no núcleo da liderança, uma vez que a liderança 
é um relacionamento interpessoal no qual os líderes influenciam pessoas 
para mudança via processo comunicativo. 

 

Ainda para Sousa e Barroso (2009, p. 186) “O líder pode influenciar escolhas 

através da comunicação e, assim, promover os liderados a serem o melhor que 

possam ser”.  
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3 CONCLUSÃO  

 

Mediante a todo esse estudo e pesquisa pode-se concluir que o profissional 

enfermeiro é imprescindível na assistência e na gerência do cuidado. É o enfermeiro 

quem deve fazer a diferença no seu trabalho, deve ser um líder que se comunica, que 

é resolutivo nos problemas e obstáculos que aparecem, que conheça sua equipe, que 

saiba organizar seu setor, designar funções a sua equipe, que tenha conhecimentos, 

habilidades e atitudes embasadas no conhecimento teórico-cientifico, que busque 

constante aperfeiçoamento e novidades que venham a ser benéficos para instituição, 

equipe, pacientes e para si próprio como profissional.  

Essa pesquisa demonstrou e identificou o perfil do enfermeiro, a idade ficou 

entre 31 a 40 anos (59%), profissionais ainda jovens, porém com uma média de 7,33 

anos de experiência. Em relação ao gênero dos profissionais ficou evidente algo que 

pode ser observado durante toda a história da enfermagem, onde ocorre a 

predominância do gênero feminino. Contudo ao longo dos anos os homens vêm 

ocupando maior espaço na profissão da enfermagem.  

Sobre o tempo de formação os participantes desta pesquisa 14 profissionais 

possuem de 1 ano a 10 anos de formação (61%), o que mostrou que a enfermagem 

é uma profissão que vem renovando-se. O tempo de atuação na instituição observou-

se que 9 (39%) profissionais possuem menos de 1 ano de formação e 9 (39%) também 

apresentam de 1 ano a 5 anos de instituição e em relação a especialização 

evidenciou-se que 10 (45%) profissionais não possuíam especialização, mas que 5 

(23%) profissionais tem especialização em urgência e emergência.  

Nas questões fechadas sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que o 

enfermeiro deve possuir para gerenciar e liderar a gestão do cuidado, os participantes 

evidenciaram o conhecimento dos equipamentos, a habilidade de saber identificar 

problemas e atitude de saber resolver os problemas. O enfermeiro líder deve ter 

muitas características de liderança, dentre elas a comunicação que é imprescindível 

para um saber gerenciar eficaz; a comunicação dinâmica do profissional enfermeiro 

com sua equipe, com pacientes, familiares e com setores administrativos é essencial 

para a gestão do cuidado.  

A gestão do cuidado foi colocada pela a maioria dos participantes como um 

sinônimo do processo de humanização aonde cada paciente é único, devendo desta 

forma ser considerada as necessidades e singularidades de cada um. É necessário 
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enfatizar também que entre os métodos que podem ser utilizados pelos profissionais 

estão a liderança, a SAE, protocolos e rotinas como alguns dos instrumentos que 

auxiliam na gestão do cuidado.  

Entretanto os enfermeiros ainda encontram dificuldades e obstáculos para gerir 

as suas equipes, a motivação foi colocada como um dos principais empecilhos 

encontrados pelos profissionais enfermeiros para gestão do cuidado. Assim como a 

falta de comprometimento de alguns profissionais o que interfere diretamente no 

cuidado e na interação com a equipe.  

Através desta pesquisa podemos perfazer que o enfermeiro é alguém que deve 

liderar sua equipe, é quem deve fazer eficaz a comunicação e a elaboração de todas 

as atividades utilizando-se de instrumentos, liderança, recursos materiais e humanos, 

individualizando e humanizando o cuidado para cada paciente. 

Porém a sobrecarga de trabalho, a baixa remuneração, falta de condições de 

trabalho acabam desmotivando os profissionais que deveriam ser os motivadores. A 

falta de tempo e condições também prejudicam o aperfeiçoamento, a busca por 

especializações e conhecimentos.  

Pode-se concluir que após toda essa pesquisa e leituras realizadas sobre a 

gestão do cuidado, que os profissionais enfermeiros possuem uma deficiência sobre 

o conhecimento do que é gestão do cuidado. Essa deficiência pode estar relacionada 

a grande demanda de trabalho e a falta de tempo hábil para executar as atividades 

assistenciais e gerenciais de forma integral. Assim nem sempre o que é aprendido na 

graduação é colocada em prática, como a SAE , protocolos, escalas e rotinas, foram 

poucos os participantes da pesquisa que citaram esses instrumentos na gestão do 

cuidado, não ficando evidente como os enfermeiros organizam as suas atividades.  

Podemos evidenciar nesta pesquisa que os participantes colocaram a 

identificação e a resolutividade dos problemas como sendo as principais habilidades 

e atitudes do enfermeiro, sendo que ambas precisam da comunicação, porém outras 

habilidades e atitudes aonde também é essencial a comunicação como usar a empatia 

e dar atenção para a equipe, paciente e família foram as alternativas menos 

selecionadas. 

Portanto fica evidente que alguns participantes consideram importante a 

comunicação na resolutividade de problemas, entretanto para comunicar-se com a 

equipe, paciente e família não julgam com a mesma importância. Assim a relevância 
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da comunicação para os enfermeiros ficou divergente, pois a comunicação é 

imprescindível para com todos os envolvidos no processo saúde-doença.  

Toda nossa saúde está doente e é essencial que o governo e instituições 

compreendam a importância que a equipe de enfermagem possui para a continuidade 

de diversos serviços do setor da saúde. Melhorar as condições de trabalho e de 

recursos são indispensáveis para que os profissionais consigam desempenhar um 

trabalho com excelência. 

A enfermagem é uma profissão que precisa de muitos conhecimentos, 

habilidades e atitudes e que para muitos são desenvolvidas ao longo de toda a sua 

trajetória profissional, mesmo perante a tantos desafios e obstáculos que são 

impostos ao profissional enfermeiro é essencial buscar a excelência no processo de 

cuidar.   

Esta pesquisa além de ser parte importante para concluir a graduação de 

enfermagem será de grande valia para o meu futuro profissional. Pude compreender 

e buscar quase que na sua totalidade as definições da gerência e assistência que 

abrangem a gestão do cuidado. Pude entender as dificuldades encontradas na gestão 

do cuidado, a importância e os métodos que devo utilizar para realizar o cuidado ao 

ser humano.   

Pude perceber que a enfermagem com o seu cotidiano e a sobrecarga de 

trabalho tem se afastado da sua essência, é necessário que haja uma percepção e 

valorização maior das instituições de saúde para com a equipe de enfermagem. 

Incentivando a buscarem conhecimento, motivando-os e promovendo melhores 

condições de trabalho.   

O objetivo proposto nesta pesquisa foi de identificar o conhecimento que os 

profissionais enfermeiros tinham sobre a gestão do cuidado, e essa proposta foi 

atingida, pudemos identificar os conhecimentos que eles tinham e identificar o que 

avaliaram como importante para realizar a gestão do cuidado. Ainda mediante ao 

resultado desta pesquisa, podem ser realizadas novas pesquisas a partir dos dados 

coletados.  
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APENDICE A -  Questionário 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1- IDADE: _________________ 

2- GÊNERO:  F (  )    M (  ) 

3- Há quantos anos é formado (a): _______________________________________ 

4– Há quanto tempo trabalha na instituição: ________________________________ 

5 – Possui especialização. Qual (is) áreas? ________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

DADOS DA PESQUISA 

6 – O que é gestão do cuidado para você? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7 – Quais instrumentos o(a) enfermeiro(a) deve utilizar para auxiliar na gestão do 

cuidado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8 -  Na sua opinião, quais são conhecimentos necessários ao enfermeiro para 

realizar a gestão do cuidado? Assinale com um X aquela ou aquelas que considerar 

importantes. 

Ø  ) B
�hecimento das  políticas de saúde  

(   ) B
�¸�	�����
 �� ����@
 � 
� 
Õ����
� �
 ¸
������ 

(   ) B
�¸�	�����
 
� �����?
� ������
����
� �
� ¸
������ 

(   ) B
�¸�	�����
 �� 	
�������� 

(   ) B
�¸�	�����
 �
 ������ �������
�¼Q�	
 �� �
����?@
 �
 ����	���
 

(   ) B
�¸�	�����
 �
 ������� �� ���
���?@
 

(   ) B
�¸�	�����
� �
� ��	���
� ¸����
� 

(   ) B
�¸�	�����
 �� ��� �������?§�� ����	�� 

(   ) B
�¸�	�����
 �
� �¥��������
� 
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(   ) B
�¸�	�����
� �� ��������� �� 	
����
S ����	�����
� 

(   ) B
�¸�	�����
� �� �
���� � ��ocedimentos da unidade e hospital 

(   ) B
�¸�	�����
� �� ������?@
 �e acreditação hospitalar 

(   ) B
�¸�	�����
 �
 �����¸
 �� �����?
� �� ��T��  

(   ) B
�¸�	�����
 �� ����������?@
 �����	������� 

(   ) B
�¸�	�����
 �� Q����	�� �
� ���
� �� ��
��?@
 ¸
����alar 

(   ) B
�¸�	�����
 �� ����������?@
 ������¦Q�	� 

(   ) Conhecimento da qualidade do serviço prestado 

(   ) Outro. Qual (is) 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9 -  Na sua opinião, quais são  habilidades são necessárias ao enfermeiro para 

realizar a gestão do cuidado? Assinale com um X aquela ou aquelas que considerar 

importantes 

(   ) Ser capaz de comunicar-se de forma adequada com a equipe/ paciente e 

familiares  

(   ) Saber identificar problemas 

(   ) ¡��� ��	
����� �
��?@
 ���� 
� ��
����� 

(   ) ¿��� � 	����������� �
 ��� �����¸
 � 	
� � �¥���� 

(   ) ¿��� � ������� 	
� � �¥����S paciente e familiares  

(   ) ¡�� 	���s �� ������
���� 
 �����¸
 �� �quipe 

(   ) ¡�� 	���s �� ��
�
��� � �anter relacionamento com equipe, paciente e 

familiares  

(   ) ¡�� 	���s �� �
����� � �¥���� 

(   ) Ser capaz de usar o planejamento como prática gerencial 

(   ) ¡�� 	���s �� ��Q
	��� 	
� � �¥����S ������
��� � paciente e familiares 

(   ) ¡�� ¦��	
 	
� a equipe, superiores e paciente e familiares  

(   ) ¡�� ��
���
� � �Q���� �� �����?�� 

(   ) ¡��� Q����	��� 
� ��
Q����� 
� ������
����
� 

(   ) ¡�� ����� 	
� � �¥����  

(   ) ¡��� Q����	��� � �¥���� �� �����¸
M 

(   ) ¤���
M Qual (is) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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10 -  Na sua opinião, quais  atitudes são necessárias ao enfermeiro para realizar a 

gestão do cuidado? Assinale com um X aquela ou aquelas que considerar 

importantes 

(   ) Ser justo com sua equipe, paciente e familiares 

(   ) Ser afetivo, dando atenção para a equipe, paciente e familiares 

(   )  ¡�� ����
 � ��Q
	��?@
  

(   )  ¡�� ����
 �� �����?�� 

(   )  ¡�� 	������
 � ������lar a criatividade da equipe  

(   )  ¡�� ����
 �
 ����
Q
 � ���� ��	���� 

(   )  ¡�� ��	������
� �
 �����¸
 	
� � �¥����  

(   )  µ�	���ivar a criatividade da equipe  

(   )  D�����
���� � ���	������ � � ���
�
��� �� �¥����  

(   )  ¡�� �� ����� ���	��
�  

(   )  ´�� ���
�������
 	
� 
 �����¸
S 	
� � �¥����  

(   )  Ù�� ���
����� ¸��������  

(   )  Ù�� �������Q�� 
 �����¸
 �� �¥���� 

(   )  Ù�� ���� ���
���� problemas 

(   )  Ù�� ���� �	����� 	��ticas 

(   ) Outro. Qual (is) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

11. Quais as dificuldades que você encontra para realizar gestão do cuidado no seu 

setor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO A – Termo de Consentimento de Pesquisa  

 

A/C UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM  

 

Cumprimento – o (a) cordialmente, vimos por meio deste solicitar a permissão 

para realização de pesquisa acadêmica que tem por finalidade identificar os 

conhecimentos que os profissionais enfermeiros têm sobre a gestão em 

enfermagem.  

A pesquisa será desenvolvida pela acadêmica CAMILA ANGREWSKI, do 

curso de Enfermagem da UNIARP – Caçador, portadora do RG: 5.663.820, fone (49) 

98816-6881. O pesquisador responsável DAYANE CARLA BORILLE, portadora da 

CI 2.972.405, fone (49) 99981- 2283, referente a disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC. 

 

Este projeto tem como objetivo:  

- Identificar conhecimentos dos enfermeiros de um hospital geral sobre gestão 

do cuidado.  

 

A pesquisa será estruturada através de um questionário com perguntas 

abertas e fechadas. Organizado em questões para identificar o sexo e idade dos 

participantes, o tempo de atuação e de formação em enfermagem e conseguintes 

questões sobre o conhecimento dos enfermeiros a respeito de gestão em 

enfermagem. Este questionário será aplicado para os 30 enfermeiros atuantes em 

um hospital geral do meio oeste de Santa Catarina.  

Esta pesquisa será aplicada nos meses de fevereiro e março de 2018 após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) da UNIARP.  

Será explicado aos participantes da pesquisa os objetivos e esclarecendo as 

eventuais dúvidas.  

Esta pesquisa irá garantir o anonimato da Instituição e dos participantes. Será 

apresentada em banca, bem como uma cópia entregue a direção da UNIARP e 

outra para anexar em documentação do TCC. Grata pela atenção.  
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_______________________                                        __________________________    

Rosemari de Oliveira                                                      Adelcio Machado dos Santos 

Coordenadora do Curso de Enfermagem                                    REITOR 

                 UNIARP                                                                       UNIARP 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                  _______________________________ 

Dayane Carla Borille                                                      Maria Aparecida Tavares      

Pesquisador Responsável                                             Vice Diretora do Hospital Maicé    

Coren SC: 086248                                                         

 

 

 

 

_______________________ 

Camila Angrewski  

Acadêmica de Enfermagem – UNIARP  
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre E Esclarecido – Maiores de Idade 

 

¤ B
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���� ��Q���������
��� �� ���¥�����
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documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 
qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 
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ëÝ PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS: Incialmente será necessário o termo de 
autorização da instituição hospitalar do meio oeste de Santa Catarina aonde será realizada 
a pesquisa. O número de enfermeiros atuantes na instituição é de 30 enfermeiros e 
trabalham em quatro turnos, plantão diurno manhã e tarde e plantões noturnos com duas 
equipes. Portanto, será necessário abordar os sujeitos nos quatro turnos diferentes, entregar 
o questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), explicando o 
objetivo da pesquisa e esclarecimento de dúvidas. Os questionários da pesquisa serão 
deixados com os profissionais enfermeiros que aceitarem participar, recolhidos 
posteriormente pelo pesquisador, ao final do turno de plantão. Os nomes dos participantes 
não serão revelados respeitando a ética e o sigilo. A pesquisa será realizada somente após 
a aprovação do comitê de ética e pesquisa da UNIARP 
 

 
íÝ DESCONFORTO, BENEFÍCIOS E RISCOS: O participante poderá sentir-se desconfortável 

em responder algumas questões que poderão influenciar no seu emocional, por se tratar de 
uma pesquisa em que a coleta de informações acontece por meio de questionário com 
preenchimento individual; você poderá recusar-se em participar da pesquisa a qualquer 
momento caso sinta-se afetado. A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem a 
liberdade de recusar-se a participar do estudo, ou, se aceitar, retirar seu consentimento a 
qualquer momento, sem que isso afete o seu trabalho.  

 

4. GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 
SIGILO: Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do 
estudo. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 
participação na pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de constrangimento e ou 
outros motivos. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 
qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) pesquisador (es) irá(ão) tratar a sua 
identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados 
para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua 
participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) em 
nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Este consentimento está impresso e 
assinado em duas vias, uma cópia será fornecida a você e a outra ficará com o pesquisador 
(es) responsável(eis).  

 

5. CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A participação no 
estudo, não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação 
financeira. 
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mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 
teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

B�?��
� Ø¡BÛS OF �� N
����
 �� JKOÎM 

 

_______________________________ 

Participante da pesquisa 

 
 
________________________________________ 
        P��¥�����
� ¾���
��R��� ���
 P�
Õ��
 

D�£��� B���� ½
�����  

´�������¸�¹ 

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ 

N
��¹ 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante 
deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador 
responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. 

 

 

 

 


