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“Escolhi os plantões, porque sei que o escuro da noite 

amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já 

estive muito perto do sofrimento. Escolhi servir ao próximo 

porque sei que todos nós um dia prcisamos de ajuda. Escolhi o 

branco porque quero transmitir paz. Escolhi estudar métodos de 

trabalho porque os livros são fonte saber. Escolhi ser enfermeira 

porque amo e respeito a vida!” 

 

Florence Nightingale 

 

https://www.pensador.com/autor/florence_nightingale/


 
 

Resumo 
 
Objetivo: identificar as competências necessárias para a atuação de enfermeiros em 
tempos de pandemia em um hospital de médio porte localizado na região central de 
Minas Gerais. Relevância/originalidade: esta pesquisa, realizada em plena 
pandemia pela doença do coronavírus 19 (COVID-19), foca a atuação dos enfermeiros 
no enfrentamento de uma doença grave e desafiadora que exigiu desses profissionais 
da linha de frente uma atuação para a qual não estavam preparados. Compreender 
essa atuação em tempos de crise pode ajudar na percepção dos desafios que os 
profissionais da saúde enfrentam em situações dessa natureza, preparando-se para 
eventuais situações semelhantes no futuro. Metodologia/abordagem: foi 
desenvolvida pesquisa de campo, descritiva, aplicada, de cunho qualitativo. Esse tipo 
de pesquisa é muito usado em Ciências Sociais e seus resultados podem estar 
voltados para a aplicação prática. A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação 
de questionário semiestruturado, composto de 33 perguntas, aplicado via Google 
forms ao corpo de enfermeiros de um hospital de médio porte localizado na região 
central de Minas Gerais. Principais resultados: com base nas 25 respostas válidas 
coletadas, foi possível identificar o nível de preparo, mas também o medo, a angústia 
e a incerteza dos enfermeiros para o enfrentamento da pandemia causada pelo 
coronavírus SARS-COV-2. Identificaram-se também suas competências e habilidades 
para lidar com a nova doença. Contribuições sociais/gerenciais: identificando a 
percepção dos enfermeiros em relação ao seu perfil, a pesquisa fornecerá subsídios 
para a adoção de estratégias de capacitação desses profissionais, de forma a atender 
às especificidades do cargo, contribuindo para o seu crescimento profissional e 
institucional, o que poderá refletir nos serviços de saúde prestados à sociedade. 
Aderência à linha de pesquisa: esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado 
profissional. Está inserida na linha de pesquisa Gestão em Organizações, Pessoas e 
Inovação, no Núcleo de Estudos em Gestão do Conhecimento, Aprendizagem e 
Inovação (NEGESCOPI) do Mestrado Profissional em Administração da Fundação 
Pedro Leopoldo. Este estudo é complementar a outros já desenvolvidos, ou em 
andamento, sob a orientação da Professora Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães.  
 
Palavras-chave: COVID-19. Competências de enfermeiros. Hospital de médio porte.  
  



 
 

Abstract 

Objective: to identify the necessary skills for nurses to work in times of a pandemic in 
a medium-sized hospital located in the central region of Minas Gerais. 
Relevance/originality: this research, carried out in the midst of a pandemic caused by 
the coronavirus disease 19 (COVID-19), focuses on the role of nurses in facing a 
serious and challenging disease that required these front-line professionals to act for 
which they were not prepared. Understanding this action in times of crisis can help in 
the perception of the challenges that health professionals face in situations of this 
nature, preparing for possible similar situations in the future. Methodology/approach: 
field research was carried out, descriptive, applied, of a qualitative nature. This type of 
research is widely used in Social Sciences and its results may be aimed at practical 
application. Data collection was carried out through the application of a semi-structured 
questionnaire, composed of 33 questions, applied via Google forms to the nurses of a 
medium-sized hospital located in the central region of Minas Gerais. Main results: 
based on the 25 valid responses collected, it was possible to identify the preparation, 
fear, anguish and uncertainty of nurses to face the pandemic caused by the SARS-
COV-2 coronavirus. Their skills and abilities to deal with the new disease were also 
identified. Social/managerial contributions: identifying the nurses' perception in relation 
to their profile, the research will provide subsidies for the adoption of training strategies 
for these professionals, in order to meet the specifics of the position, contributing to 
their professional and institutional growth. And this may reflect on the health services 
provided to society. Adherence to the line of research: this research meets the 
objectives of a professional master's degree. It is part of the research line Management 
in Organizations, People and Innovation, at the Center for Studies in Knowledge 
Management, Learning and Innovation (NEGESCOPI) of the Professional Master's in 
Administration at Fundação Pedro Leopoldo. This study is complementary to others 
already developed, or in progress, under the guidance of Professor Dr. Eloísa Helena 
Rodrigues Guimarães. 
 
Keywords: COVID-19. Nurse competences. Medium-sized hospital. 
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1 Introdução 

 

Hospitais são instituições que lidam com seres humanos, trabalhando em ações tanto 

preventivas quanto curativas. São também ambientes de educação, capacitação de 

seus recursos humanos e pesquisa e exercem importante papel na formação e 

construção do profissional enfermeiro (Damasceno, Campelo, Cavalcante, Sousa, 

Moreira & Campelo, 2016). 

 

As rápidas transformações do mundo moderno exigem dos serviços hospitalares 

atualizações constantes em suas práticas assistenciais e gerenciais. Essa 

necessidade requer qualificação e atualização no quadro de recursos humanos 

dessas organizações, visando à excelência no atendimento prestado e agilidade em 

seus processos de gestão (Camelo, Soares, Chaves, Rocha & Silva, 2016). 

 

Analisando o mercado atual na área de saúde, depara-se com inúmeros processos e 

serviços que exigem habilidades e conhecimentos específicos mediados por 

tecnologias que auxiliam em pesquisas que são capazes de modificar o cenário nas 

organizações de saúde. Assim, a gestão de hospitais do século XXI é complexa, 

exigindo “boas práticas de gestão orientadas ao aprimoramento de sua eficiência em 

sua atividade-fim” (Farias & Araújo, 2017, p. 1895).  

 

Alemão, Gonçalves e Ferreira (2021, p. 53) avaliam que “os hospitais são 

organizações complexas, com características distintas e fatores contingentes, 

estruturais e de produção determinantes de seus custos hospitalares”. Nesse 

contexto, o enfermeiro é considerado como parte fundamental do processo, pois 

assume tarefas relacionadas ao gerenciamento de recursos físicos, humanos e 

financeiros que contribuem direta e indiretamente no cuidado prestado com qualidade 

ao paciente. 

 

O enfermeiro, ao assumir o papel de gestor em um serviço de saúde, depara-se com 

a responsabilidade de orientar a sua equipe, com os desafios de manuseio e 

manutenção de aparelhos de apoio por vezes complexos e com as exigências de seus 

pacientes, o que pode causar impacto no seu processo de trabalho. Sendo assim, ele 



11 
 

deve ficar atento às mudanças constantes e aos fatores internos e externos que 

podem influenciar no atendimento aos seus pacientes.  

 

Entre o final do ano de 2019 e o início de 2020, o mundo foi surpreendido com a 

doença do coronavírus (COVID-19), doença causada pelo coronavírus 2 da síndrome 

respiratória aguda grave (SARS-Cov-2), tendo o seu surgimento inicial na China em 

dezembro de 2019. Já em 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou à impressa que a COVID-19 se resumiria a uma situação de emergência de 

saúde pública, de cunho internacional, sendo reconhecida em 11 de março de 2020 

como uma pandemia (Oliveira, Duarte, França & Garcia, 2020). 

 

O SARS-Cov-2, mais conhecido como COVID-19, é uma infecção viral que acomete 

o sistema respiratório, podendo o indivíduo apresentar tosse, febre, coriza, diarreia e 

dor no corpo, às vezes sendo relatadas também dor e ardência em região ocular. 

Como prevenção, o Ministério da Saúde (MS) instituiu medidas para a população de 

forma clara, sendo elas: lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com 

álcool em gel, cobertura do nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar, distanciamento 

social, evitar compartilhamento de objetos pessoais e manter o ambiente sempre 

ventilado (Oliveira et al., 2020). 

 

No Brasil, o primeiro caso da COVID-19 ocorreu em 26 de fevereiro de 2020, na cidade 

de São Paulo – SP. Depois de 19 dias da confirmação do primeiro caso, ocorreu o 

primeiro óbito também na cidade de São Paulo – SP, ambos os pacientes idosos e 

com histórico de viagem internacional. Por fim, em 20 de março de 2020, a pandemia 

já era considerada como transmissão comunitária. Esse momento de introdução da 

doença no Brasil foi inicialmente marcado pelos casos importados e a estratégia de 

contenção a princípio era a busca pelo isolamento, seja de casos suspeitos, 

confirmados ou apenas contato com pessoas infectadas (Oliveira et al., 2020). 

 

Uma das grandes preocupações dos gestores no cenário de pandemia foi garantir a 

saúde dos profissionais que atuavam na linha de frente nos hospitais, peças 

fundamentais no combate à COVID-19. Outro fator relevante era a superlotação de 

leitos, ou seja, o estrangulamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que levou à 

abertura de novos leitos na saúde suplementar e à criação de hospitais de campanha. 
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A pandemia revelou, enfim, a fragilidade de toda uma infraestrutura em atender casos 

de média e alta complexidade, além da escassez de mão de obra (Oliveira et al., 

2020). 

 

São vários os desafios que o profissional de saúde e a população enfrentam. Não se 

trata somente de uma doença nova, mas sim de uma situação inusitada que requer 

mudança no comportamento, de forma individual ou coletiva. Vale lembrar que, frente 

a toda essa nova situação, encontram-se os enfermeiros, que lideram toda a gestão 

do cuidado, fluxos, materiais, medicamentos e recursos humanos (Oliveira et al., 

2020). 

 

Na visão de Damasceno et al. (2016), o enfermeiro é de extrema importância nas 

instituições de saúde, seja no cuidado ao paciente ou em qualquer procedimento de 

sua competência. Para os autores, durante a formação desse profissional o 

desenvolvimento de suas competências gerenciais não recebe a mesma atenção que 

os aspectos relacionados à abordagem assistencial. Para eles, a formação gerencial 

é também desejável, pois a atuação dos enfermeiros está diretamente relacionada ao 

gerenciamento hospitalar.  

 

O enfermeiro pode ser considerado o centro dos processos gerenciais no âmbito das 

instituições de saúde, principalmente no âmbito hospitalar, pois ele é o responsável 

por toda a organização de sua equipe e pela prestação de cuidado ao paciente. Essa 

demanda gerencial exige do enfermeiro conhecimento especializado e experiência em 

administrar; essas exigências específicas requerem desse profissional a capacidade 

de planejar e atuar nas diversas situações vivenciadas no trabalho (Soares, Campelo, 

Resck & Terra, 2016). 

 

O trabalho da enfermagem é regulamentado pela Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986. 

Ao mesmo tempo, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 

Enfermagem procuram orientar a qualificação do profissional baseada em algumas 

competências relevantes, tais como: capacidade de tomar decisões; de atuar na 

atenção à saúde em nível primário, secundário e terciário; e de trabalhar em equipe e 

de exercer liderança e gestão, atendendo às exigências não só do mercado de 

trabalho, como também da sociedade na qual o enfermeiro atua. O exercício de 
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gerenciamento das unidades de serviços de saúde é regulamentado pela referida lei, 

que em seu 11o artigo afirma que compete ao enfermeiro o exercício da direção do 

órgão de enfermagem e direção dos serviços de enfermagem (Dias, Toledo, Amaro e 

Siman, 2017).  

 

No Brasil, a profissão de enfermagem é regulamentada pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN). Ele é o órgão responsável pelos conselhos regionais que 

fiscalizam o exercício da profissão. Ambos zelam pela ética, integralidade e disciplina. 

Todo o cuidado de enfermagem ao paciente é normatizado pelo COFEN. Ele 

estabelece também as funções privativas do enfermeiro em diversos âmbitos, tais 

como cuidado, administração, gerenciamento, pesquisa e ensino (Andrade, Schmitt, 

Schittler & Ruof, 2019). 

 

Durante sua vida acadêmica, o enfermeiro constrói uma gama de conhecimentos que 

vão desde o assistencial até o gerencial, porém ele vivencia alguns conflitos por se 

encontrar muitas vezes dividido entre suas inúmeras atividades que podem estar em 

desencontro com a visão dos teóricos da área e o que ele realmente vivencia nas 

instituições de saúde. Sendo assim, as instituições de ensino podem interferir positiva 

ou negativamente na construção da formação gerencial do enfermeiro (Amaral & 

Nunes, 2017). 

 

Soares et al. (2016) afirmam que é papel das universidades o preparo desse 

profissional para que ele seja um egresso com capacidade técnico-científica no 

cuidado prestado ao paciente.  

 

Vários são os desafios encontrados na gestão da saúde. Por isso, o gestor deve estar 

preparado para enfrentar situações diversas e problemas que vão desde os mais 

simples aos mais complexos. E estes exigem do gestor diferentes mecanismos em 

sua abordagem e inúmeras habilidades profissionais para tornar o seu trabalho 

eficiente, principalmente em uma instituição hospitalar (Damasceno et al., 2016). 

 

De acordo com essa visão, o enfermeiro gestor deve se destacar em sua liderança, 

agindo com flexibilidade em sua tomada de decisão (Damasceno, Campelo, 

Cavalcante, Sousa, Moreira & Campelo, 2016). Ao mesmo tempo, o trabalho gerencial 
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do enfermeiro deve alinhar-se à busca da qualidade no cuidado prestado ao paciente, 

pois, de acordo com Silva, Silva, Oliveira, Silva, Barbosa, Lemos, Calado e Santos 

(2018), essa qualidade é a finalidade de todo o processo de trabalho do enfermeiro.  

 

Camelo et al. (2016) corroboram esse entendimento ao afirmar que o desenvolvimento 

das competências gerenciais do enfermeiro, que vão desde o cuidado até o 

gerenciamento dos serviços, contribui efetivamente na melhoria dos processos de 

uma organização e, como consequência, favorece a formação de profissionais com 

capacidade de liderança e em sintonia com os valores da instituição.  

 

Além da assistência ao paciente, parte fundamental do trabalho do enfermeiro, todo o 

processo desenvolvido em unidades de saúde é considerado complexo na visão das 

autoras, devido à multiplicidade de atividades desempenhadas.  

 

Grande parte dos problemas atribuídos à não gerência eficaz do enfermeiro está 

ligada aos problemas de recursos humanos, físico e financeiro, levando-o a ações 

imediatistas, o que pode acarretar resultados não satisfatórios (Camelo et al., 2016). 

 

Em tempos de pandemia, esses problemas tendem a se agravar, requerendo do 

enfermeiro alto grau de conhecimento e habilidades no gerenciamento do seu setor. 

Compreendendo a função gerencial como parte fundamental do processo de trabalho 

do enfermeiro, uma vez que ela se relaciona à qualidade de sua atuação, o 

questionamento que norteou esta pesquisa foi: quais as competências necessárias 

para a atuação de enfermeiros em tempos de pandemia em um hospital de médio 

porte localizado na região central de Minas Gerais? 

 

A fim de responder a essa pergunta norteadora da pesquisa, foram definidos os 

seguintes objetivos: 

 

1.1 Objetivo geral  

 

Identificar as competências necessárias para a atuação de enfermeiros em tempos de 

pandemia em um hospital de médio porte localizado na região central de Minas Gerais.  
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1.2 Objetivos específicos  

 

a) Descrever o contexto de atuação dos enfermeiros em um hospital de médio 

porte em tempos de pandemia (conhecimentos e desafios). 

b) Identificar a percepção dos enfermeiros sobre suas competências para 

exercerem suas atividades nesse contexto. 

c) Identificar os desafios vivenciados pelos enfermeiros no contexto da pandemia. 

 

Para atingir os objetivos propostos, foi realizado estudo de caso em um hospital de 

médio porte localizado na região central de Minas Gerais. Os dados da pesquisa foram 

coletados por meio de um questionário semiestruturado, disponibilizado no Google 

forms. Participaram da pesquisa 25 enfermeiros que atuaram no enfrentamento da 

pandemia na região.   

 

A realização desta pesquisa justifica-se pela relevância e atualidade do tema. Como 

se trata de um cenário de pandemia, estudos sobre a atuação dos enfermeiros no 

enfrentamento de uma doença até então desconhecida podem ajudar na percepção 

dos desafios que os profissionais da saúde enfrentam em situações dessa natureza, 

preparando-os para eventuais situações semelhantes no futuro.  

 

Embora alguns estudos já tenham sido realizados sobre temas semelhantes, buscas 

feitas na base Scientific Electronic Library Online (SciElo) retornaram apenas três artigos 

com a combinação das palavras COVID-19 e enfermagem. A mesma busca realizada 

na base de dados da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)2 localizou um artigo; 

não foram encontrados artigos nos repositórios Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

 

Acredita-se também que, identificando a percepção dos enfermeiros em relação ao 

seu perfil, a pesquisa fornecerá subsídios para a adoção de estratégias de 

capacitação desses profissionais, de forma a atender às especificidades do cargo, 

 
2 O Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido 
pelo seu nome original, Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), é um centro especializado da 
Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), orientado à 
cooperação técnica em informação científica em saúde (recuperado de: https://www.paho.org/pt/ 
bireme).  
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contribuindo para o seu crescimento profissional e institucional, o que poderá refletir 

nos serviços de saúde prestados à sociedade.  

 

Para o autor deste trabalho, que atua como gestor de equipes em hospitais de médio 

e grande porte e também como professor em cursos de formação de enfermeiros, a 

pesquisa tornou-se uma oportunidade para o aprofundamento nos estudos sobre as 

competências necessárias a esses profissionais para exercerem suas atividades. 

Nesse sentido, conhecer o processo de desenvolvimento dessas competências ao 

longo dos cursos de graduação e ao longo do exercício da profissão poderá contribuir 

para o amadurecimento profissional do autor, tanto como professor quanto como 

gestor de equipes de enfermagem.  

  

A pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional. Encontra-se inserida 

na linha de pesquisa Gestão em Organizações, Pessoas e Inovação, do Mestrado 

Profissional em Administração da Faculdade Pedro Leopoldo. Este estudo está sob a 

orientação da Professora Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães.  

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução, que apresenta a problematização, os objetivos e as justificativas da 

pesquisa. O segundo mostra a base de sustentação teórica do trabalho. O terceiro 

capítulo descreve a metodologia proposta para a realização deste estudo. No quarto 

capítulo os dados da pesquisa de campo são relatados e analisados. Em seguida, no 

capítulo 5, tecem-se as considerações finais e apresentam-se as referências e os 

apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir os principais conceitos que serviram de base 

para a realização da pesquisa. Inicialmente, apresenta-se breve descrição do sistema 

de saúde no Brasil e fazem-se algumas considerações sobre a profissionalização do 

trabalho de enfermagem, visto que são estes profissionais que estão na linha de frente 

do sistema de saúde brasileiro, apoiando todo o atendimento aos pacientes e muito 

têm se destacado no enfrentamento da pandemia causada pela COVID-19.  

 

Em seguida, discutem-se os conceitos relacionados às funções administrativas, com 

ênfase nas atividades de enfermagem em instituições de saúde. São abordadas 

também suas principais atribuições e a importância da sua atuação no âmbito da 

gestão. Por fim, discorre-se sobre a DCN do curso de graduação em enfermagem e a 

lei que regulamenta a profissão, culminando com discussões sobre as competências 

exigidas do enfermeiro em tempo de crise.  

 

2.1 Sistema e profissionais de saúde no Brasil  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado o maior e mais eficiente sistema de 

saúde gratuito do mundo. Foi criado durante a Assembleia Nacional Constituinte de 

1987-1988, na seção do dia 17 de março de 1988, com o objetivo de atender às 

demandas de saúde de todos os brasileiros. Sua criação foi resultado das pressões 

de movimentos sociais ao longo das décadas de 70 e 80, que propunham um sistema 

público que pudesse solucionar os problemas no atendimento à população, 

defendendo o direito à saúde, independentemente de raça, sexo e posição social. A 

luta de vários segmentos da sociedade por atendimento à saúde público gratuito 

terminou com sua inserção na Constituição Federal (CF) de 1988 e em sua 

regulamentação por meio da Lei 8.080/90 (Silva & Machado 2020).  

 

São princípios do SUS a equidade, universalidade, integralidade, descentralização e 

participação social, garantindo aos menos favorecidos o acesso à saúde desde 

consultas até a realização de procedimentos complexos. Após 30 anos de sua 

existência, o SUS contempla mais de 11 milhões de pessoas por dia e 127 

procedimentos por segundo (Silva & Machado 2020). 
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A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 determina que “a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício” (Lei 8.080, art. 2º). Nos anos de 2015 e 2017 foram feitas 

algumas mudanças na Lei 8.080/90, especialmente nos artigos 7o e 23. No artigo 23, 

com a alteração, regulamentou-se a participação de empresas e de capitais 

estrangeiros e de pessoas jurídicas, previstas em legislação, para a assistência à 

saúde no Brasil (Lei n° 13.097). 

 

No Brasil a assistência à saúde também é oferecida por meio de sistemas de 

assistência suplementar e complementar. O sistema suplementar compreende os 

planos, seguros e serviços de saúde privados, sendo regulada pelo poder público por 

meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); trata-se, portanto, da 

prestação de serviço exclusivamente na esfera privada.  

 

A saúde complementar, por sua vez, diz respeito à atuação da iniciativa privada na 

área da saúde pública como parte integrante do SUS, seguindo suas diretrizes, 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos (art. 199, §1º, da CF/1988). Dessa forma, o 

Estado utiliza a iniciativa privada para aumentar e complementar a sua atuação em 

benefício público.  

 

Dados recentes mostram que sete em cada 10 brasileiros dependem do SUS, ou seja, 

75% da população, sendo 50% por meio da atenção primária, porta de entrada à 

saúde e que apresenta resultados com baixo custo e baixa qualidade no atendimento 

(Silva & Machado 2020).  

 

Com o intuito de manter todo esse sistema de saúde em funcionamento, o Brasil conta 

com inúmeros profissionais especializados. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

reconhece 14 categorias profissionais de saúde em nível superior: assistentes sociais, 

biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, 

odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. São esses profissionais que 

atuam nas linhas de frente do sistema de saúde no Brasil. 
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A Escola Nacional de Saúde Pública/ Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ) e o 

Centro de Estudos Estratégicos (CEE/FIOCRUZ) realizaram pesquisa sobre as 

“Condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da COVID-19”. A 

pesquisa, com mais de 25 mil participantes, contemplou todas as categorias 

profissionais da área em mais de dois mil municípios. Entre outros resultados 

relevantes, os dados da pesquisa revelaram que 58,8% dos profissionais que estão 

na linha de frente da pandemia são enfermeiros, seguidos pelos médicos (22,6%), 

fisioterapeutas (5,7%), odontólogos (5,4%) e farmacêuticos (1,6%), com as demais 

profissões correspondendo a 5,7%3.  

 

O setor saúde tem se destacado como um dos de maior relevância no Brasil. Ele se 

encontra dentro dos serviços de mais importância para a economia, sendo 

responsável por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) (Tomaszewski, Lacerda & 

Teixeira, 2015). Devido à relevância da sua participação no sistema de saúde 

brasileiro, o foco desta dissertação recai sobre o trabalho do enfermeiro: sua história, 

sua regulamentação, suas características e desafios e as competências que foram 

requeridas do enfermeiro durante a pandemia da COVID-19 ao longo dos anos de 

2020 e 2021.  

 

A enfermagem é uma profissão essencial no Brasil e no mundo. No Brasil, existem 

mais de 2 milhões de profissionais nos 5.570 municípios distribuídos nas 27 unidades 

federativas. Esses profissionais compõem o corpo clínico dos ambulatórios, centros 

de saúde, unidades básicas de saúde (UBS) (prevenção e promoção da saúde), 

unidades de pronto-atendimento (UPAs), hospitais, Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), entre outras. Eles estão presentes do nascer ao morrer do brasileiro 

na gestão, coordenação e assistência (Silva & Machado 2020). 

 

 2.2 Processo de regulamentação da Enfermagem  

 

A enfermagem há tempos vem sendo definida como a arte do cuidar, tanto no sentido 

de assistir ao paciente integralmente, como também nas áreas administrativas, além 

 
3 Recuperado de: https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-analisa-o-impacto-da-pandemia-entre-
profissionais-de-saude. 
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de promover o cuidado à população. É uma profissão considerada como arte, por ser 

criativa em todos os seus níveis de atuação (Souza, Mayara, Mayk, Maynnard, Silva 

& Lira, 2019).  

 

Em tempos remotos, os cuidados na área da saúde eram baseados na solidariedade 

humana e em crenças, costumes e no misticismo, ou seja, eram exercidos por 

pessoas que, cria-se, curavam pela sua fé e dedicação, sem qualquer outro preparo 

baseado em ciência (Kurebayashi, Mecone, Matos, Mendoza, Monteiro, Pinho, 

Santos, Manoel, Freitas & Oguisso, 2008).  

 

Majoritariamente, o trabalho de cuidar das pessoas do início ao fim da vida, na maioria 

das sociedades modernas, sempre foi delegado às mulheres. Segundo Kurebayashi, 

Mecone, Matos, Mendoza, Monteiro, Pinho, Santos, Manoel, Freitas & Oguisso, 2008), 

o reconhecimento tardio da profissionalização dessa ocupação talvez se deva à 

submissão voluntária das mulheres para realizar esse trabalho, já que se considerava 

que ele envolvia atividades inerentes e extensivas ao trabalho doméstico. Inicialmente 

voltada para manter a sobrevivência do ser humano, após a Revolução Industrial no 

século XVIII a enfermagem passou a ser considerada uma atividade profissional 

institucionalizada, desenvolvendo-se na moderna Inglaterra no século XIX (Souza, 

Mayara, Mayk, Maynnard, Silva & Lira, 2019).  

 

Em meio à crescente transformação econômica, social e científica ocorrida entre o 

final do século XIX e início do século XX, as enfermeiras pioneiras viram a 

necessidade e a importância da regulamentação de suas atividades, com 

consequente consolidação dos seus direitos profissionais (Kurebayashi et al., 2008).  

 

Nesse período, a enfermagem começou a ganhar destaque por meio do trabalho da 

inglesa Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia, organizando e dirigindo hospitais 

em Scutari, na Turquia, onde ficava grande parte dos feridos e enfermos da guerra. 

Em 1860, Nightingale criou a primeira Escola de Enfermagem da Inglaterra, no 

Hospital Saint Thomas, em Londres, onde as enfermeiras eram treinadas para cargos 

de chefia de enfermaria e superintendência de hospitais, utilizando conceitos de 

administração como base para a gestão em enfermagem (Silva et al., 2018). 
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A importância da relação entre enfermagem e administração, já compreendida por 

Nightingale no século XIX, ganhou força ao longo do tempo. Dias, Toledo, Amaro e 

Siman (2017) relatam que o saber gerencial dos enfermeiros consiste no controle de 

recursos humanos, materiais, planejamento de ações do cuidado, a delegação da sua 

execução, avaliação e motivação da equipe, conceitos oriundos da Administração. As 

autoras advogam também que a gerência do cuidado deve andar em consonância 

com o gerenciamento da unidade.  

 

No Brasil, o surgimento dessa profissão se deu no início no período colonial. Naquela 

época, a enfermagem consistia em prestação de cuidados básicos e as enfermeiras, 

em sua maioria, eram escravas (Souza et al., 2019). Desde o seu início até o final da 

década de 1880, considera-se que houve um período pré-profissional da atividade. O 

período profissional iniciou-se oficialmente em 27 de setembro de 1890, com a 

assinatura, pelo marechal Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da 

República, do Decreto nº 791, que criou a Escola Profissional de Enfermeiros e 

Enfermeiras, instituindo o ensino de Enfermagem no Brasil. A Escola de Enfermeiros 

e Enfermeiras do Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, foi considerada 

como referência para o processo de reconhecimento da profissão. O curso na época 

tinha duração de dois anos e as aulas eram ministradas por médicos (Kurebayashi, 

Mecone, Matos, Mendoza, Monteiro, Pinho, Santos, Manoel, Freitas & Oguisso, 2008).  

 

Dando prosseguimento ao processo de profissionalização e formação de enfermeiros 

no Brasil, em 1923 foi aprovada a Escola de Enfermagem Ana Neri, hoje Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 16.300 de 31 de dezembro de 1923. 

O Decreto nº 20.109 de 15 de junho de 1931 promoveu a regulação do exercício da 

enfermagem no Brasil, equiparando as escolas de Enfermagem. Esse decreto foi 

posteriormente revogado pela Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955. 

 

Em 1932, o Decreto nº 20.921 dispôs sobre a regulamentação e fiscalização do 

exercício da Medicina, Odontologia, Veterinária, incluindo também a Enfermagem e 

Farmácia. Com a Lei nº 775 de 6 de agosto de 1949, os hospitais, tanto públicos 

quanto privados, após sete anos da publicação da lei, deveriam ter como gestores dos 

serviços de enfermagem somente enfermeiros diplomados (Kurebayashi et al., 2008).  
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Souza et al. (2019) avaliam que a consolidação da regulamentação do exercício 

profissional do enfermeiro se deve à Lei nº 2.604 de 17 de setembro de 1955, que 

revogou o Decreto nº 20.109 de 15 de junho de 1931. Nessa época foram criadas as 

profissões de enfermeiro, obstetriz, auxiliar de enfermagem, parteira e enfermeiros 

práticos. Em julho de 1973, por meio da Lei nº 5.905, criaram-se os Conselhos de 

Enfermagem nos níveis federal e regional, Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) e Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Por fim, em 25 de junho de 

1986, com o surgimento da Lei 7.498, que anulou a Lei nº 2.604/55, o exercício da 

enfermagem em todo o território brasileiro foi regulamentado pelo Decreto nº 94.046 

de 08 de julho de 1987. Nesse decreto, definiu-se que “a Enfermagem é exercida 

privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de 

enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação” (Lei nº 

7.498, 1987). 

 

Considera-se que a criação dos sistemas COFEN/COREN valorizou a profissão de 

enfermagem, ao mesmo tempo em que buscava fiscalizar as ações dos profissionais, 

que devem ser pautadas por preceitos éticos e legais. A Resolução COFEN nº 

372/2010 instituiu a necessidade de registro e inscrição dos profissionais de 

enfermagem, que estão sujeitos a sanções disciplinares. O processo ético disciplinar 

segue o rito da Constituição Federal de 1988, Código de Processo Penal (CPP), Lei 

nº 5.905/73, Lei nº 7.498/86 e Resoluções COFEN nº 311/07 e nº 370/10. A Tabela 1 

sintetiza o processo de profissionalização da enfermagem no Brasil. 

 

Tabela 1 
Processo de profissionalização da Enfermagem no Brasil 

Ano Marco Histórico 

1890 Decreto nº 791 - Criação da primeira escola profissional de enfermeiros. 

1923 Decreto nº 16.300 - Aprovação da Escola Ana Neri.  

1931 Decreto nº 20.109 - Regulação do exercício da profissão no Brasil.  

1932 Decreto nº 20.921 - Regulamentação e fiscalização do exercício da Medicina, 
Odontologia, Veterinária, Enfermagem, Farmácia.  

1949 Lei nº 775 - Enfermeiros diplomados passam a ser gestores do serviço de enfermagem.  

1955 Lei nº 2.604 - Regulamentação do exercício profissional da Enfermagem. 

1973 Lei 5.905 - Criação dos Conselhos de Enfermagem Federal (COFEN), e Conselho 
Regional de Enfermagem (COREN). 

1986 Lei 7.498 – revogou a Lei nº 2.604/55 e definiu que o exercício da enfermagem se dá 
privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de 
enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.  

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 
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Como se pode notar pelos dados da Tabela 1, o processo de profissionalização da 

enfermagem no Brasil iniciou-se no último quartel do século XIX e só se consolidou 

ao longo do século XX, com a regulamentação da profissão por meio de decretos e 

leis, sancionados sob a pressão da necessidade cada vez maior do trabalho da 

categoria.   

 

2.3 Interface entre Enfermagem e gestão 

 

Os serviços de saúde estão focados na resolutividade das necessidades da 

população. É necessário conhecer essa necessidade no âmbito individual e coletivo 

(Junges, Barbiani & Zloboli, 2015). Os mesmos autores afirmam que cada vez mais 

há aproximação entre a atenção à saúde e gestão, porém a junção desses fatores tem 

sido de difícil execução. Tal fato se deve à necessidade de integralização das 

atividades no atendimento e de planejamento dos serviços.  

 

De acordo com Kurebayashi et al. (2008), são atividades inerentes à enfermagem: 

direção do órgão de enfermagem na instituição pública e privada; organização e 

direção dos serviços de enfermagem; planejamento, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços de enfermagem; consultoria; auditoria; consulta de 

enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem; cuidados diretos de 

enfermagem e cuidados de enfermagem de mais complexidade.  

Como já mencionado neste capítulo, Florence Nightingale foi a pioneira na utilização 

das funções administrativas na enfermagem, o que resultou em experiências bem-

sucedidas na administração de hospitais militares. Ao longo dos anos, as ideias 

oriundas da experiência de Nightingale foram sendo aprimoradas e inseridas nos 

cursos de graduação em Enfermagem. Albano e Freitas (2013, p. 373) asseveram: 

 

As funções administrativas do enfermeiro englobam planejamento, 
organização, direção, coordenação e controle das ações executadas nas 
unidades assistenciais da instituição. O enfermeiro também é responsável pelo 
gerenciamento de unidades, que envolve prever, prover, manter e controlar 
recursos materiais, humanos e financeiros a fim de garantir o funcionamento 
do serviço e de gerir o cuidado prestado ao paciente pela equipe de 
enfermagem.  
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Seguindo uma linha paralela à proposta por Albano e Freitas (2013), nas próximas 

seções serão discutidas as seguintes funções administrativas do enfermeiro: 

planejamento, organização, operações (equivalente à direção/coordenação) e 

controle das ações.  

 

2.3.1 Funções administrativas e o trabalho do enfermeiro: planejamento  

 

Almejando garantir o bom andamento dessas atividades, é necessário haver bom 

planejamento por parte do enfermeiro, visando à organização da formulação do plano, 

das estratégias de ação e da forma como serão executadas; afinal, os resultados 

dependem do sucesso dessas ações (Junges et al., 2015).  

 

O planejamento, de acordo com Silva, Glaser, Nunes e Paggiaro (2019), é o elemento 

central de uma organização e está relacionado à visão que se tem do seu 

posicionamento no mercado em longo prazo. A finalidade do planejamento está ligada 

diretamente ao cenário da organização e baseia-se em suas necessidades 

tecnológicas, recursos e investimentos.  

 

O planejamento pode ser entendido como tecnologia ou até mesmo uma ferramenta 

utilizada para aplicar e/ou direcionar a construção de um plano de ação. Ele pode ser 

entendido também como um dispositivo em que o processo de trabalho se torna mais 

relevante do que o produto final. Pode-se dividir o planejamento em quatro momentos: 

o primeiro relaciona-se à seleção e à análise dos problemas; o segundo, à definição 

dos objetivos que se quer atingir e o que será necessário para se chegar aos 

resultados, trabalhando sobre os nós críticos; o terceiro, à análise da viabilidade do 

plano; por fim, o quarto momento trata da gestão e avaliação da execução do plano 

(Junges et al., 2015).  

 

No processo de planejamento com prazo mais longo, os objetivos devem ser descritos 

em projeções, divididos em objetivos de curto prazo. Tal fato justifica-se pelo melhor 

controle operacional das metas a serem alcançadas. Pode-se dizer que o 

planejamento dentro das organizações está relacionado ao processo de tomadas de 

decisão que respondem pelos resultados obtidos (Falsarella & Januzzi, 2017).  
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Os autores também relatam que o planejamento estratégico é elaborado tendo em 

vista metas claramente definidas, que consideram o cenário interno das organizações 

a fim de garantir a competitividade no mercado. Nos planejamentos estratégicos de 

cada organização, os recursos designados para cada etapa do processo consideram 

as fragilidades e potencialidades da empresa. Portanto, o planejamento nada mais é 

do que o processo pelo qual se define como traduzir as estratégias em ações práticas 

(Falsarella & Januzzi, 2017).  

 

Entre os objetivos do planejamento que elevam sua importância, pode-se citar que ele 

auxilia no processo de tomada de decisão, norteia as atividades a serem seguidas 

para alcançar os objetivos da organização e minimiza os riscos de despesas inúteis 

(Falsarella & Januzzi, 2017). Quando se trabalha com o planejamento, os resultados 

esperados devem permitir o avanço da organização, selecionando as melhores áreas 

de atuação.  

 

O planejamento consiste em uma etapa do processo de gestão, possui um conjunto 

coordenado de ações e estabelece os resultados a serem atingidos, o que fazer, quem 

fazer e quando fazer. Contempla estratégias que serão adotadas pelas organizações 

para atuação no mercado. Ele irá definir a visão do futuro, a missão da instituição, 

seus objetivos e metas. Determina também os recursos a serem utilizados (financeiro 

material e humano) (Falsarella & Januzzi, 2017).  

 

Nas organizações pode-se verificar que o planejamento estratégico se faz presente 

não somente no nível voltado para a estratégia organizacional, como também no nível 

operacional. As organizações necessitam que seus colaboradores desenvolvam suas 

atividades com eficiência, ajudando na identificação das potencialidades e 

fragilidades, das ameaças internas e externas e das oportunidades e ameaças em 

relação aos processos da empresa, para auxiliar na formulação de estratégias 

(Bandeira & Amorim, 2020). 

 

Essa é também a visão de Magalhães e Souza (2019): o planejamento é elaborado 

com o intuito de tornar os processos organizacionais eficazes. Ao final de todo o 

processo de planejamento, obtém-se como resultado final o plano de ação, que 

expressa uma tomada de decisão. Os autores afirmam que uma das ferramentas 
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utilizadas no planejamento é a matriz strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats (SWOT) ou, em português, uma matriz de forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças (FOFA). Essa ferramenta possibilita cruzar informações dos 

ambientes internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) das 

organizações, a fim de orientar suas estratégias e definir missão, visão e valores da 

empresa.  

 

Planejar, na concepção de Melleiro, Tronchin e Ciampone (2005), envolve razão e 

sensibilidade e retrata todas as atividades, das menos complexas às mais complexas, 

e traça planos para enfrentar determinadas situações. O planejamento no trabalho 

gerencial permite fazer escolhas que se adaptem a mudanças e às necessidades das 

empresas.  

 

Planejamento é um processo contínuo, que oferece autonomia para os gestores 

dentro das organizações. Na enfermagem, esse planejamento é de função privativa 

do enfermeiro. É tido como um instrumento de gestão que visa à resolução dos 

problemas, com participação efetiva dos gestores. Ele apresenta quatro momentos: o 

momento explicativo, que se relaciona à ocorrência dos nós críticos; o momento 

normativo, quando há a identificação dos envolvidos no problema; o momento 

estratégico, em que se dá a análise situacional; e o momento tático-operacional, em 

que acontecem adequações às situações apresentadas (Melleiro et al., 2005).  

 

Mesmo se tendo o trabalho do enfermeiro como o cuidado em saúde, este também é 

o responsável pelo planejamento da assistência. Ele não só supervisiona toda a sua 

equipe, como também se dedica às atividades burocráticas e administrativas. O 

planejamento do enfermeiro vai muito além do ato de cuidar. O planejamento está 

fortemente presente no gerenciamento da enfermagem e auxilia no desenvolvimento 

e coordenação das atividades. Por fim, Melleiro et al., 2005) citam que é necessário 

haver mais atenção dos cursos de graduação em Enfermagem no desenvolvimento 

das atividades gerenciais, principalmente em relação ao planejar das ações dos 

enfermeiros, não somente na assistência, como também na articulação da equipe e 

na gestão de conflitos. 
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O mercado encontra-se cada vez mais competitivo e imprevisível, o que impacta 

organizações públicas e privadas. A globalização, a crise econômica e a escassez de 

recursos são questões que rondam as organizações. Frente a isso, elas vêm sofrendo 

pressão devido à escassez de recursos financeiros à obrigação de manterem o seu 

desempenho satisfatório. Nesse cenário, o planejamento estratégico é um grande 

auxiliar nos processos de gerenciamento (Bandeira & Amorim, 2020). 

 

No planejamento estratégico, de acordo com Bandeira e Amorim (2020), pode-se 

utilizar o mapa estratégico, que ajuda a esclarecer a relação causa e efeito dentro dos 

objetivos estratégicos da organização. Com o auxílio do mapa estratégico, o gestor 

consegue planejar ações a fim de atingir seus objetivos e metas.  

 

O campo de atuação da enfermagem é muito amplo, pois atua em instituições 

hospitalares, centros de saúde, clínicas, escolas, casa de repouso e empresas. Nota-

se uma gama de atividades e ações que são tomadas pelos enfermeiros. (Siewert, 

Rodrigues, Malfussi, Andrade & Erdmann, 2017).  

 

Entre todas as instituições em que o enfermeiro atua, o hospital é um dos tipos mais 

críticos de organização. Tal criticidade ou complexidade deve-se ao fato do trabalho 

constante com tecnologias, prestação de serviços que exigem especializações e à 

multidisciplinaridade que ali se encontra.  Nesse contexto, o enfermeiro tem como uma 

de suas principais funções a organização do serviço, seja na assistência ou em suas 

atividades burocráticas, podendo utilizar o planejamento como seu principal aliado no 

andamento dos processos de trabalho que levarão ao alcance de suas metas (Borges 

& Neves, 2017).  

 

A administração eficiente gera lucros para as organizações que prestam serviços de 

saúde, bem como garantem a sua sustentabilidade e a sobrevivência duradoura do 

empreendimento.  O desafio é buscar o desenvolvimento econômico e ao mesmo 

tempo sustentável, por meio da responsabilidade socioambiental e da eficiência do 

seu gerenciamento (Albano & Freitas, 2013).  

 

Borges e Neves (2017) também referem que o enfermeiro em seu trabalho deve 

assistir o paciente, capacitar sua equipe, participar de projetos de pesquisa e interagir 
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politicamente em sua organização, isso é, administrar recursos financeiros e 

humanos.  

 

Os autores ainda relatam que, além do manejo das técnicas que já fazem parte do 

processo de trabalho de enfermagem, saber administrar por meio do planejamento 

estratégico agrega valor ao trabalho do enfermeiro. Para isso, é essencial que ele 

conheça os seus liderados, ajustando ou modificando tudo aquilo que por algum 

motivo não esteja em conformidade com os objetivos da organização que presta 

serviços de cuidado em saúde. Por sua vez, Siewert et al. (2017) consideram que a 

gestão tem duas vertentes: de um lado, está a cientificidade, que estuda as causas e 

prevê os efeitos; de outro, está a imprevisibilidade. É nesta última que o enfermeiro 

deve utilizar sua intuição e suas habilidades adquiridas ao longo do exercício de suas 

funções na área, avaliando a relação entre profissionais e usuários, trabalhando suas 

competências técnicas de acordo com a ética profissional. 

 

O enfermeiro, no seu cotidiano, trabalha a gestão como parte integrante de suas 

atividades. A gestão do enfermeiro baseia-se em normas, rotinas e regras, processos 

fundamentais nos resultados finais do seu trabalho. O enfermeiro no seu planejamento 

estratégico trabalha o processo de produção e a entrega visa beneficiar tanto a 

organização quanto os seus clientes. Nas organizações, o gestor deve trabalhar a 

todo o momento com a geração de valores para o cliente. O cliente busca benefícios 

e as organizações buscam benefícios, sendo assim, é necessário repensar os 

processos de trabalho e as formas como são realizados, avaliar o seu desempenho 

e, acima de tudo, as estratégias adotadas para o alcance do sucesso (Rodrigues, 

Sousa & Fortes, 2015). 

 

2.3.2 Funções administrativas e o trabalho do enfermeiro: organização 

 

As organizações podem ser consideradas ambientes de trabalho coletivo, em que há 

rotinas e comportamentos que se repetem e sofrem influências tanto internas quanto 

externas e que também promovem mudanças. Essas rotinas são baseadas em 

práticas coletivas, o que gera oportunidades para expandir conhecimentos e 

desenvolver competências relacionadas ao trabalho coletivo (Broman, Ruas & Pinto, 

2019). 
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De acordo com Morgan (1996), o gestor de qualquer área necessita desenvolver o 

hábito de entender sua organização. Para alguns, esse hábito já se encontra 

instaurado, já para outros há a necessidade de se praticar diariamente.  

 

No que se refere ao enfermeiro, pode-se afirmar que já na graduação ele é 

conscientizado sobre o seu papel de responsável por organizar o seu ambiente de 

trabalho, por meio de disciplinas como Administração em Enfermagem, isso em 

meados do curso. As disciplinas com esse viés têm por objetivo auxiliar o profissional 

da saúde na construção do seu perfil gerencial (Treviso, Peres, Silva & Santos, 2017). 

 

Assim, a organização do trabalho por parte do enfermeiro pode ser entendida como a 

compreensão sobre como o trabalho é dividido ou até mesmo como este pode 

envolver uma série de atividades que são desenvolvidas pela equipe de enfermagem, 

desde o gestor até a equipe técnica operacional. A organização por parte do 

enfermeiro depende muito do modelo de gestão e da cultura organizacional, e não 

apenas de processos internos (Pires, Gelbcke & Matos, 2004). 

 

No seu dia a dia, o enfermeiro, enquanto planeja o seu trabalho, estabelece como 

prioridade a reflexão sobre algumas questões, tais como relações interpessoais 

(profissional x paciente x sociedade); as potencialidades e fragilidades da sua 

instituição; a relação com sua chefia imediata; o conhecimento e as ferramentas de 

trabalho disponíveis; a forma de fragmentar o trabalho; o modo de gerir da instituição 

e a relação com o setor externo (Pires et al., 2004). 

 

A organização é uma das competências indispensáveis para o gerenciamento de das 

atividades. O enfermeiro, ao organizar seu trabalho, planeja, coordena e direciona sua 

equipe nos processos inerentes à profissão. Uma das atividades primordiais do gestor, 

também na área da enfermagem, é planejar e incentivar os programas de 

desenvolvimento pessoal e profissional por meio da educação continuada e 

permanente de todo o quadro de pessoal da área sob a sua responsabilidade (Treviso 

et al., 2017). 
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De acordo com Oliveira (2018), as organizações também devem se preocupar com a 

qualidade de vida de seus colaboradores. A busca de bem-estar deve fazer parte 

constante do planejamento nas organizações, pois, quanto mais satisfeito e feliz for o 

trabalhador ao executar o seu trabalho na organização, maior será sua felicidade 

pessoal. No entanto, a autora acrescenta que a felicidade no trabalho dentro das 

organizações não está relacionada apenas ao fator financeiro, mas principalmente às 

condições de trabalho, ao ambiente organizacional e às relações interpessoais.  

 

Outro fator relevante dentro das organizações é a comunicação. Na organização, a 

comunicação entre gestores e trabalhadores deve-se fazer presente, com o intuito de 

criar estabilidade no campo pessoal ou profissional, combinando técnicas e 

atividades, resultando em estratégias. Compreendendo a comunicação dentro da 

organização, esta deve se fazer de forma ordenada para que seja eficaz (Oliveira, 

2018). 

 

Morgan (1996) afirma que as organizações são sistemas abertos e precisam ser bem 

administrados, satisfazendo as suas necessidades internas. O gestor dentro da 

organização deve alcançar boas medidas. Para esse autor, as organizações não 

devem assumir postura totalmente mecanicista, pois tal fato leva ao abandono. As 

organizações devem estabelecer reuniões para que haja troca de informações, 

colaborando na identificação e possível resolução dos problemas. Sendo assim, 

Morgan (1996) pontua que as organizações são sistemas vivos que dependem da 

satisfação de suas várias necessidades. 

 

Várias transformações vêm ocorrendo na sociedade democrática no Ocidente, entre 

elas se podem citar: mudanças tecnológicas, globalização da economia, competição 

entre empresas nacionais e multinacionais, conhecimento que tem se expandido em 

todas as áreas, desenvolvimento dos meios de transportes que aproximam cada vez 

mais as pessoas, expansão das cidades, divisão técnica do trabalho e até mesmo a 

minimização do poder paterno, devido à crescente liderança da figura feminina. Com 

todas essas mudanças, os gestores aprendem sobre seu ambiente de trabalho a partir 

do levantamento de dados e das análises que realizam ao longo do tempo, sobre as 

novas tendências de mercado. Com essas informações, os gestores terão base para 

melhor condução em sua administração. Tomada de decisões, compromissos e ações 
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fazem com que a organização alcance a competividade e chegue aos seus resultados 

(Amado, 2002). 

 

2.3.3 Funções administrativas e o trabalho do enfermeiro: operação 

 

Operações são conjuntos de política, planos e ações que sustentam a estratégia 

competitiva da empresa. Elas direcionam a organização e processos de trabalho para 

se chegar aos resultados esperados. Quando as decisões referentes às operações 

ficam aliadas ao mercado (consumidor, fornecedor e demais organizações 

concorrentes), a chance de obter sucesso organizacional é bem maior (Leitner & Alves 

Filho, 2019). 

 

Leitner e Alves Filho (2019) prelecionam que os primeiros estudos sobre operações 

ocorreram em meados de 1969, quando as operações eram consideradas apenas 

como um sistema operacional, pois estavam relacionadas à função. Já nos dias 

atuais, as operações são consideradas como elemento decisório no mercado, 

perfazendo uma interface com os processos de trabalho e recursos operacionais da 

empresa. Os autores acrescentam que o conceito de operações, que antes já era 

utilizado em indústrias, vem ganhando espaço em todas as organizações, pois as 

operações direcionam o processo de tomada de decisão sobre o trabalho.  

 

Na área da saúde, as operações se destacam, pois o processo de trabalho pode sofrer 

impacto diretamente na saúde do paciente. Além do processo de trabalho que irá gerar 

produto para o paciente, as operações devem agregar valores ao beneficiado 

(Tomaszewski et al., 2015). Sendo assim, juntamente com as operações, estratégias 

competitivas também contribuem para o sucesso dos resultados desejados. As 

organizações devem fomentar ao máximo a exploração de seus recursos e suas 

potencialidades e trabalhar suas fragilidades, mantendo, assim, a competitividade no 

mercado (Tomaszewski et al., 2015).  

 

À medida que a organização conhece o mercado e suas estratégias de competição, 

Tomaszewski et al. (2015) acredita que se torna mais fácil arquitetar suas operações, 

sendo estas de cunho mais assertivo e, consequentemente, facilitam a implantação 

de novas estratégias. As novas estratégias são ferramentas que têm por objetivo o 



32 
 

aumento da competividade da organização. Portanto, a operação de um serviço 

sempre será um desafio para a organização, pois ela deverá lidar incansavelmente 

com as necessidades dos usuários, com seus próprios objetivos e com o 

gerenciamento dos seus empregados.  

 

2.3.4 Funções administrativas e o trabalho do enfermeiro: controle   

 

O controle na empresa visa saber se aquilo que é planejado está realmente sendo 

feito. Quando se fala em organização, logo se pensa em controle. Quanto mais se 

pratica o controle em uma organização, mais está se colocando em prática o 

envolvimento nos processos de trabalho (Cornélio, 1971). 

 

Biff (2019) defende que o controle é necessário para monitorar os padrões de 

desempenho, comparar e também implantar ações corretivas a fim de assegurar o 

cumprimento dos objetivos das organizações. 

 

Na administração, a palavra controle possui vários significados, atribuídos por Biff 

(2019), tais como: controle como função restritiva e coercitiva: que coíbe ou limita 

execuções ou comportamentos indesejados - nesse sentido, é visto como negativo, 

pois é aplicado para inibir a liberdade e manipular os resultados; sistema automático 

de regulação - utilizado para manter um controle padrão de procedimentos e 

proporcionar a regulação necessária para que as atividades voltem ao normal; como 

função administrativa, o controle tem como finalidade garantir que os resultados do 

que foi planejado, organizado e dirigido se harmonizem em relação aos objetivos 

propostos. 

 

Para Biff (2019), o controle serve de conclusão do atingimento ou não dos objetivos, 

do cumprimento de um ciclo ou plano. Da mesma maneira que as outras funções 

administrativas, ele pode ser feito em nível global, departamental ou operacional. O 

controle faz com que a empresa tenha boa qualidade em seu portfólio. Ele garante 

que tudo está correndo da melhor maneira e diminui custos e retrabalhos. 

 

É bom lembrar quão importante é manter o controle dos processos, documentos e das 

atividades dentro da organização, pois quanto mais alinhados os processos estiverem, 
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maior será a chance de atingir todos os objetivos e corrigir falhas durante a 

implantação do planejamento e execução das atividades (Biff, 2019). 

 

Biff (2019) conclui que o conhecimento sobre as funções da Administração é essencial 

para gestores de qualquer área. Na enfermagem, esse conhecimento auxilia na 

organização do trabalho em um ambiente dinâmico e desafiador, que requer respostas 

rápidas e eficazes a todo o momento, sem abrir mão de planejamento e controle das 

operações. Todas essas questões sofreram impacto de alguma forma com a chegada 

da pandemia. Muitos setores se viram perdidos em meio ao caos no enfrentamento 

da COVID-19. Devido à crescente desestabilização de fornecedores, falta de matéria-

prima e até mesmo mão de obra, o caos se instalou e gerou grande impacto em todas 

as áreas, da administrativa à assistencial. 

 

Nesse cenário em que o enfermeiro, por vezes, se sentiu perdido, é necessário o 

desenvolvimento de competências e habilidades para lidar com situações inusitadas 

e até mesmo situações rotineiras. Ao falar de competências, está-se falando sobre a 

qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver determinado assunto ou realizar 

determinada tarefa. A competência refere-se à habilidade, aptidão e resolutividade, 

ou seja, ela agrega valores diante de situações desafiadoras (Soares & Andrade, 

2004). 

 

2.4 Importância das competências na vida profissional 

 

Barbosa (2003) postula que a gestão por competências tem se tornado assunto 

constante em empresas de pequeno, médio e principalmente grande porte. É clara a 

percepção de que a abrangência de diversas áreas de negócios é alicerçada na 

gestão de competências. Esta tem como principal subsídio a área de recursos 

humanos, com o papel fundamental na capacitação, qualificação e na orientação de 

pessoas para que seja conduzido todo o desdobramento do processo de gestão por 

competências, a fim de alcançar metas, reestruturar modelos de negócios, alcançar a 

competitividade e desenvolver pessoas. 

 

De acordo com o autor, em diversos modelos empresariais conseguem-se identificar 

formatos diferentes de se aplicar a gestão de competências. As organizações 
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precisam se superar constantemente para alcançar metas cada vez mais 

desafiadoras. Com o passar do tempo, as empresas perceberam que o investimento 

na capacitação e na qualificação de seus colaboradores resultaria, de alguma forma, 

na melhoria da produção e no alcance das metas. Barbosa (2003) também atesta que, 

no ambiente empresarial, a competência é compreendida como habilidades 

compatíveis para a realização de tarefas específicas. Podem-se analisar em paralelo 

os tipos de competências: 

 

a) Competências técnicas: são aquelas que o indivíduo adquire por meio de 

treinamentos, cursos, palestras ou experiências em outras organizações. Elas 

irão ajudar o profissional a ter melhor desempenho em suas atividades. Um 

contador, por exemplo, não vai saber gerar um balancete contábil se não 

possuir habilidades técnicas específicas para tal atividade.  

b) Competências comportamentais: são relacionadas ao comportamento do 

indivíduo. Elas são adquiridas e desenvolvidas ao longo do tempo e por 

experiências vivenciadas. Podem-se citar como competência comportamental: 

concentração, independência ao realizar certas atividades, empoderamento e 

sociabilidade. É importante avaliar essas competências, pois a maior parte das 

organizações ainda seleciona seus colaboradores por causa das capacidades 

técnicas descritas no currículo e acaba não se atentando às habilidades 

comportamentais, o que pode causar prévia demissão, onerar o custo de 

pessoal e, ainda, postergar o alcance de metas, tendo que selecionar um novo 

colaborador para tal atividade. 

 

Analisando o desdobramento da gestão de competências, identificam-se benefícios 

para as organizações, sendo os principais: melhora do clima organizacional (é 

possível constatar colaboradores engajados e que se encaixam na cultura da 

empresa, tornando o ambiente agradável); melhoria de alta performance (os 

colaboradores atuando em um ambiente adequado ao perfil de cada um, a 

produtividade consequentemente aumenta); retenção de grandes talentos (indivíduos 

atuando em ambiente propício para o desempenho das atividades, satisfeitos e 

engajados, automaticamente esses talentos ficam retidos e diminui-se a taxa de 

turnover). Todos esses conceitos devem estar bem alinhados entre as gerências de 
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cada área e seus respectivos colaboradores, para que, juntos, possam desempenhar 

bom papel, traçando metas, definindo ações e alcançando os resultados.  

 

Em diversos modelos empresariais Barbosa (2003) ressalta que há formatos 

diferentes de se aplicar a gestão de competências; as organizações precisam se 

superar constantemente para alcançar metas cada vez mais desafiadoras. Com o 

passar do tempo, as empresas perceberam que o investimento na capacitação e 

na qualificação de seus colaboradores resultaria, de alguma forma, na melhoria da 

produção e no alcance das metas. 

 

O autor ainda pondera que é possível identificar as variações nos conceitos adotados 

por cada empresa que foi avaliada; algumas optam por um modelo mais conceitual, 

outras escolhem um modelo mais inovador, utilizando ferramentas gerenciais. Além 

desses aspectos, observou-se ainda relativa representatividade dos modelos 

analisados, que não atingem o conjunto dos empregados, estando restritos a grupos 

ocupacionais ou a carreiras mais próximas do negócio principal, que são os níveis 

gerenciais e de topo. Esse ponto vem acompanhado de uma constatação: existe 

sólida sustentação informacional nos modelos em questão, o que vem reforçar o 

caráter sistêmico necessário aos modelos. 

 

Contudo, as principais qualidades de um grupo permitem obter e manter a vantagem 

competitiva no mercado. A gestão faz com que a equipe se familiarize com a estrutura 

de habilidades necessárias para desempenhar tarefas com mais eficiência. Assim, os 

colaboradores não apenas melhoram as habilidades progressivamente, mas têm 

ideias criativas sobre o que precisam fazer para ajudar a eles próprios e à organização 

a crescer de maneira efetiva (Barbosa, 2003). 

 

No atual cenário das organizações, Bitencourt (2004) verifica um relevante nível de 

competição entre elas, que dependem de seus profissionais para tornarem-se cada 

vez mais ágeis e competitivas. Além de manterem o foco nos objetivos 

organizacionais, os profissionais almejam qualificação e capacitação que se integrem 

com os processos de trabalho. Ao se falar em trabalho e a contribuição do indivíduo 

para a organização, fala-se da gestão de competências, que desempenha importante 

papel de capacitação e permeia reflexões no ambiente organizacional.  
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Bitencourt (2004) preconiza que as competências gerenciais devem ir além de um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Devem ser baseadas nas práticas 

organizacionais, mantendo o foco nas experiências e vivências do dia a dia. 

Desenvolver competências é trabalhar nas estruturas das organizações e nos 

processos de trabalho. As competências gerenciais se dão a partir da interação das 

pessoas dentro das organizações. Não há um perfil ideal de gestor, um perfil definido, 

e sim um conjunto, uma complementaridade de ações articuladas, sendo coletivo o 

trabalho na construção das competências.  

 

Os atributos identificados na construção das competências gerenciais são: a formação 

pessoal do indivíduo, a formação educacional, sua experiência profissional e sua 

responsabilidade. Ambas se interligam, assim, as competências gerenciais se 

concebem por suas redes de trabalho e seus recursos.  

 

Analisando as competências, notam-se dois aspectos relevantes, os insights e a 

aprendizagem organizacional, sendo os insights todo o conhecimento compartilhado 

nas tomadas de decisão, evitando assim o bloqueio nas mudanças organizacionais e 

a memória organizacional que dependem dos processos institucionais na retenção do 

conhecimento. É de extrema importância o compartilhamento do conhecimento, de 

crenças e metas, sendo estes feitos de forma coletiva. A aprendizagem organizacional 

está diretamente ligada às mudanças pelas quais as empresas passam e pela busca 

constante de novos aprendizados que visam ao melhor desempenho, foco nos 

objetivos e o alcance das metas, o que faz da organização, uma empresa mais 

competitiva (Bitencourt, 2004).  

 

As competências, ainda de acordo com Bitencourt (2004), podem ser interpretadas 

como autoconhecimento. Observam-se as práticas do cotidiano e sobre elas se 

agregam valores às atividades desempenhadas nas organizações, sempre com um 

olhar crítico, reflexivo e holístico. Esses valores retomam a importância do 

desenvolvimento das competências de forma coletiva. A aprendizagem organizacional 

contribui de forma significativa para a gestão de competências, persistindo no conceito 

coletivo. Ela traz uma perspectiva social que se refere à formação integral, em que as 

experiências do cotidiano representam oportunidade de crescimento, uma perspectiva 
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dinâmica - que visa ao desenvolvimento contínuo e à construção de novas 

competências - e uma perspectiva estratégica - que promove a interface das diretrizes 

da empresa com a visão estratégica da gestão de competências.  

 

A competência gerencial relaciona-se ao que é proposto pela organização. Uma das 

dificuldades para se alcançá-la é atribuída por Bitencourt (2004) à falta de 

comunicação entre o nível estratégico e operacional. Ela é um perfil ideal previamente 

estabelecido. As competências gestoras podem ser definidas como um processo 

contínuo que envolve formação e desenvolvimento de conhecimentos. As pessoas 

não devem buscar o seu aprimoramento apenas para obter recompensas financeiras, 

mas também buscando o seu autodesenvolvimento. O indivíduo é o protagonista na 

formação e consolidação de suas competências de forma coletiva, e isso agrega valor 

à organização. 

 

A abordagem da gestão por competências surge no cenário de reestruturação 

produtiva como caminho para o desenvolvimento humano e social, tanto individual 

quanto coletivo e organizacional, de modo a contribuir para o alcance dos objetivos 

organizacionais. A área de gestão de pessoas ao inserir o uso das competências 

passa a ter um olhar mais estratégico para a organização, levando em consideração 

sua complexidade e espaço ocupacional (Montezano, Medeiros, Pinheiro & Oliveira, 

2019). É importante avaliar essas competências, pois a maior parte das organizações 

ainda seleciona seus colaboradores por causa das capacidades técnicas descritas no 

currículo, e acaba não se atentando às habilidades comportamentais. 

 

A ótica para a implantação de modelos de gestão por competências permite detectar 

possíveis dificuldades e benefícios e os gestores percebem que podem ser 

estabelecidas ações, pela área de gestão de pessoas, que viabilizem a superação dos 

desafios e o alinhamento e reforço dos ganhos para obtenção do envolvimento dos 

servidores durante o processo de implantação. Acredita-se que a observação de 

comportamentos alinhada com a compreensão da percepção dos colaboradores 

acerca da gestão por competências é de suma importância para que haja efetividade 

na implantação das práticas (inovadoras e de mudanças) de gestão de pessoas. Em 

diversos modelos empresariais conseguem-se identificar formatos diferentes de se 

aplicar a gestão de competências. As organizações precisam se superar 
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constantemente para alcançar metas cada vez mais desafiadoras. Com o passar do 

tempo, as empresas percebem que o investimento na capacitação e 

na qualificação de seus colaboradores resulta de alguma forma na melhoria da 

produção e no alcance das metas (Montezano et al., 2019). 

 

Montezano et al. (2019) comentam que existem benefícios para as organizações, 

sendo os principais: melhora do clima organizacional (colaboradores engajados e que 

se encaixam na cultura da empresa, tornando o ambiente agradável); melhoria de alta 

performance (os colaboradores atuando em um ambiente adequado ao perfil de cada 

um, a produtividade consequentemente aumenta); retenção de grandes talentos 

(indivíduos atuando em ambiente propício ao desempenho das atividades, satisfeitos 

e engajados, automaticamente esses talentos ficam retidos e diminui-se a taxa de 

turnover). Todos esses conceitos devem estar bem alinhados entre as gerências de 

cada área e seus respectivos colaboradores para que, juntos, possam desempenhar 

um bom papel, traçando metas, definindo ações e alcançando os resultados.  

 

Os pontos fortes e fracos (dificuldades X ganhos) realçados por Montezano et al. 

(2019) são, primeiramente, as dificuldades, como citado pelos respondentes: a cultura 

organizacional da administração, falta de apoio da alta administração, falta de 

engajamento dos colaboradores, restrições no processo de comunicação, restrições 

orçamentárias e de pessoal para implantação e limitações metodológicas e práticas. 

E os ganhos: a adoção da gestão por competências, como o alinhamento estratégico, 

melhoria de alocação de pessoal, gestão de carreira, desenvolvimento de pessoas, 

melhoria no clima organizacional, mais envolvimento com trabalho e melhoria no 

desempenho individual e organizacional. 

 

As instituições de saúde possuem particularidades e exigências singulares no tocante 

aos assuntos relacionados à gestão e à organização. Essas particularidades estão 

relacionadas a necessidades complexas e variáveis de cunho biopsicossocial, 

variando de acordo com a classe social do paciente que é atendido. Sendo assim, 

tem-se o gerente como peça-chave no planejamento da saúde, organização do 

trabalho e direcionamento das ações, o que requer conhecimento na área da saúde e 

de administração e visão holística sobre os sistemas de saúde e suas interfaces 

(Fernandes, Paiva & Mageste, 2017).  
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Henrique, et al, 2019, relata que o processo de gerenciamento não é tarefa fácil. As 

altas demandas, o nível de estresse, a sobrecarga na agenda de reuniões e o 

gerenciamento da equipe tornam o tempo do gerente insuficiente para o seu 

planejamento.  

 

As pesquisas nas áreas da Administração trazem a imagem do gerente sendo aquele 

que planeja, coordena e possui controle sistemático da situação. Na realidade, porém, 

o trabalho do gerente na prática se dá pela fragmentação e breve resolução de 

problemas, devendo em sua maioria serem assertivos em suas decisões, não 

havendo espaço para o planejamento. Mesmo obtendo o conhecimento da 

complexidade da função e até mesmo da rotatividade que se observa no cargo de 

gerente, pouco ou nada se faz para incentivar ou apoiar o profissional (Henrique, 

Artmann & Lima, 2019).  

 

A agenda de um gerente teoricamente representa suas prioridades. Henrique, et. al, 

2019, enfatiza que as demandas iniciais se dão pelos problemas funcionais da 

unidade. Em seguida, as rotinas burocráticas, reuniões de cunho emergencial e 

participação em eventos acabam por interferir em sujas prioridades.  

 

Contudo, o desempenho dos gerentes é uma mistura do que eles são obrigados a 

fazer, aquelas que são impedidos de fazer por diversas questões, sejam financeiras 

ou estruturais, e por fim suas escolhas. A experiência de ser gerente tende a ser 

marcante na vida dos profissionais - nas organizações de pequeno, médio ou grande 

porte. São experiências e transformações marcantes para toda a vida (Henrique, 

Artmann & Lima, 2019). 

 

Analisando o trabalho gerencial, nota-se que ele se diferencia de outras atividades, 

principalmente daquelas que apresentam comportamentos rotineiros. A gerência está 

ligada mais ao fator pensamento, decisão e ação, enfim, à busca de resultados e ao 

alcance de metas (Henrique, Artmann & Lima, 2019). 

 

Os mesmos autores reportam que os gestores executam papéis, funções que estão 

ligadas a valores das informações e na aplicação do desempenho das unidades onde 



40 
 

atuam. Para o bom desenvolvimento do trabalho do gerente é necessário que o 

profissional que ocupa o cargo possua formação técnica na área a qual gerencia e 

conheça todos os processos de trabalho. É necessário esse conhecimento para que 

ele esteja respaldado com sua equipe e demais envolvidos. 

 

Henrique et al. (2019) relatam que, se comparar-se o Brasil aos demais países, os 

enfermeiros brasileiros que atuam na gestão possuem relevância em relação aos 

outros países, onde o perfil dos enfermeiros está mais relacionado à assistência e 

cuidados diretos ao paciente.   

 

O profissional habilitado em sua área, mesmo sendo especialista, diferencia-se do 

gestor. Henrique et al. (2019) traçam um paralelo mostrando que os especialistas 

encontram certas dificuldades ao exercerem essa função, pois os conhecimentos 

adquiridos do especialista não o tornam um bom gestor automaticamente. Isso se 

deve à gama de conhecimentos e disciplinas próprias que possui. E os profissionais, 

ao assumirem a gerência, acabam se sentindo desconfortáveis pela falta de 

capacitação. 

 

A enfermagem tem suas ações em assistir, administrar, pesquisar, ensinar e participar 

ativamente nos processos de planejamento, organização e coordenação. Ela também 

executa e avalia os serviços, sendo então essas atividades privativas do enfermeiro 

(Ferreira, Teixeira, Giacomini, Alves, Gleriano & Chaves, 2019). Conforme os autores, 

as ações gerenciais se fazem presentes no enfermeiro, principalmente no ambiente 

hospitalar, o que se deve à complexidade e carência do cuidado, criando-se assim um 

elo com a equipe de saúde. 

 

Desde os antepassados, como ensinam Ferreira et al. (2019), o cuidado é o foco 

central da enfermagem, porém, com o passar dos tempos o gerenciamento tem 

ganhado espaço nas organizações, reformulando estratégias em ações com metas e 

resultados que impactam diretamente no trabalho da enfermagem (Ferreira et al., 

2019). 

 

Guerra, Prochnow, Trevizan & Guido (2011) evidenciaram que os gerentes lidam a 

todo o tempo com os conflitos. É necessário que se mantenham calmos, observem o 
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cenário e promovam a articulação da equipe, pois têm o trabalho de fazer com que a 

equipe se sinta parte do processo de trabalho.  

 

Sendo assim, nota-se que o enfermeiro tem cada vez mais assumido papel de gerente 

nos serviços de saúde, principalmente nas instituições hospitalares. Tal fato é visto na 

atuação do enfermeiro tanto nas áreas administrativas quanto nas assistenciais. Outra 

característica importante do enfermeiro gestor é o conhecimento em Administração e 

a interação com toda a organização (Ferreira et al., 2019). 

 

Mesmo possuindo a finalidade do seu trabalho voltado para o cuidado ao paciente, 

Ferreira et al. (2019) comentam que o enfermeiro gestor é o responsável por planejar 

a assistência, supervisionar os cuidados, coordenar toda a equipe e se dedicar às 

funções burocráticas, além de executar procedimentos complexos.  

Eles também relatam que, para gerir uma organização, ser gerente, é necessário que 

haja a característica de liderança no enfermeiro, pois ela irá favorecer o 

desenvolvimento do trabalho que coadjuva em um serviço de qualidade. Dessa forma, 

não só o paciente será beneficiado, mas a instituição como um todo. Gerenciamento 

por parte do enfermeiro está vinculado aos objetivos do trabalho em enfermagem. Ele 

atua como um administrador do cuidado, de pessoas e processos.  

 

2.4.1 Competências gerenciais 

 

O modelo de gestão de organizações de qualquer natureza sofreu várias 

transformações ao longo do tempo. Presente desde a Revolução Agrícola, quando a 

economia era baseada na exploração da terra, tendo como mão de obra o homem e 

o animal e recursos da natureza, passando pela Revolução Industrial, caracterizada 

pela era empresarial, produção em massa e gestão da qualidade, finalizou na 

Revolução da Informação. Essa revolução foi marcada pela tecnologia dos sistemas 

de informação, quando a gestão foi se afastando dos modelos centralizadores e 

tradicionais (Santos & Rodriguez, 2008). 

 

Na avaliação de Matos e Pires (2006), a Revolução Industrial veio de encontro ao 

novo modelo de produção. Trouxe consigo o trabalho coletivo, a compra e venda da 

força de trabalho. Nessa linha, Frederick Taylor (1903) considerava a gestão de forma 
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racional, metódica, voltada para a produtividade, enfatizando que os operários deviam 

obediência a um gestor e que o trabalho seria fragmentado e padronizado. 

 

Aprofundando mais nos conceitos de gestão, os autores acrescentam que a visão de 

Taylor identificava a prática gerencial como o elemento relevante das organizações e 

considerava os gestores como os principais atores, ou seja, os experts que ditam as 

ordens. Racionalizou e fragmentou o trabalho, deixando sob o comando da gerência 

a escolha do mais apto para a realização das atividades. Já a visão de Fayol, segundo 

Matos e Pires (2006), era mais gerencial, voltada para as funções administrativas, 

enfatizando a autoridade de maneira formal, da maneira mais abrangente da 

organização da produção mecanizada. 

 

O modelo de gestão que se seguiu ao de Taylor foi o modelo fordista (1916), que 

partiu dos mesmos princípios, porém, baseava-se na mecanização e constante 

divisão do trabalho (Matos & Pires, 2006).  

 

Tanto a gestão quanto os gestores nos dias atuais se encontram bem diferentes do 

que pregava Fayol. A gestão e seus gestores na época de Fayol concentravam-se 

nas funções administrativas, tais como planejamento, controle e avaliação. Junquilho 

(2001) assegura que, além da dificuldade encontrada nas atividades que requerem 

planejamento, os gestores também enfrentam grandes dificuldades em tomar 

decisões que sejam embasadas em informações formalizadas.  

 

Já no modelo de gestão de Marx Weber, tendo em seus princípios o sistema 

burocrático, estabeleceu-se uma gestão formal, racional e eficiente. Marx, assim como 

Taylor e Fayol, também dividiu o trabalho de acordo com a área funcional, estabeleceu 

hierarquias, criou regras, rotinas, regulamentos, direitos e deveres dos ocupantes dos 

cargos (Junquilho, 2001).  

 

Analisando a gestão do ponto de vista crítico e na visão marxista, Junquilho (2001) 

salienta que a gestão se apresenta como um controle social e está ligada a ordens 

econômicas a partir do controle capitalista de produção, tendo os gestores como 

representantes.  
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As empresas e as pessoas possuem características próprias que as distinguem uma 

das outras. Um dos aspectos de diferenciação das empresas está no seu modelo de 

gestão, e este se relaciona diretamente à cultura organizacional e tem uma liderança, 

o gestor, que deve ter a capacidade de conhecer as potencialidades e fragilidades de 

sua instituição (Crozatti, 1998). 

 

Crozatti (1998) refere que as empresas geralmente são geridas por especialistas de 

áreas específicas, mas nem sempre possuem uma visão holística, além disso, esses 

especialistas vivenciam conflitos internos, traduzidos por otimização de fluxos, 

benefícios e participação nos lucros. Os gestores possuem papel fundamental nos 

resultados da empresa. Eles contribuem para a missão da empresa com suas 

competências, agem de acordo com suas crenças e valores e provocam a mudança 

organizacional.  

 

Para orientação dos gestores, Crozatti (1998) alerta que é necessário que haja um 

modelo de gestão bem definido, pois este, além de ser formador da cultura da 

instituição, norteia as principais ações na empresa. O modelo de gestão deve instigar 

uma cultura organizacional que se adapte às mudanças no meio em que se insere. 

 

Ao se discutir sobre gestão, pode-se inferir, concordando com Junquilho (2001), que, 

do ponto de vista técnico, ela é um instrumento baseado em tecnologia, que funciona 

de forma neutra e racional e fomenta o alcance de resultados coletivos. Pode-se dizer 

que a gestão possui um sistema de controle, e este visa à garantia de eficiência sobre 

as ações dos gestores.  

 

O autor também discorre que a gestão, sob o olhar da política, é concebida como um 

processo social e, como tal, está sujeita a conflitos de interesse entre grupos nas 

organizações, o que interfere nos resultados almejados. Sendo assim, a gestão 

constitui um conjunto de ações negociadas que operacionalizam os interesses dos 

membros da organização.  

 

Ainda de acordo com Junquilho (2001), pode-se afirmar que os gestores possuem 

inúmeras características, entre elas: lidam com informações constantes e 

regularizadas; obtêm informações privilegiadas que outras categorias não possuem; 
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são versáteis, pois lidam com situações nem sempre planejadas; e fazem uso 

constante de sua intuição na resolução dos problemas.  

 

Na teoria, o planejamento se faz presente no dia a dia dos gestores, porém, Junquilho 

(2001) argumenta que, devido à sobrecarga de atividades que esses gestores 

executam, além do trabalho sob pressão, por muitas vezes eles se deparam com a 

necessidade de tomar decisões imediatas e focais. Isso contradiz o seu perfil 

estratégico, com opiniões e ações já planejadas, estas vistas como rotina. Nota-se, 

portanto, a complexidade do trabalho gerencial, o que leva à discussão sobre o papel 

das competências gerenciais na vida das organizações, tema da próxima seção. 

 

 A cultura organizacional refere-se ao modo de agir dos colaboradores que fazem 

parte de uma organização, considerando seus valores, crenças e costumes. Devido à 

interação constante entre os colaboradores, esses itens sofrem influências internas e 

externas (Santos & Rodriguez, 2008).  

 

As organizações, como descrevem Santos e Rodriguez (2008), por longo tempo, se 

viram orientadas para um modelo de gestão totalmente rígido e burocrático. Mais 

recentemente, no entanto, devido à globalização e às constantes mudanças na 

sociedade e no mundo empresarial, observou-se a necessidade de imprimir mais 

dinamismo na capacitação dos colaboradores, especialmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de competências gerenciais (Santos & Rodriguez, 2008). 

 

De acordo com Santos (2001 como citado em Santos & Rodriguez, 2008, p. 5), 

“modelo de gestão compreende-se de um conjunto próprio de concepções filosóficas 

e ideias e ações administrativas que operacionalizam as práticas gerenciais nas 

organizações”.  

 

O gerenciar é mais específico do que o administrar (Santiago, 2016). Isso porque a 

gerência trata de setores ou departamentos específicos de uma organização. O papel 

do gerente é, sobretudo, exercer funções bem limitadas, ou seja, cuidar do seu campo 

de atuação ou área. O gerente de marketing, por exemplo, não possui 

responsabilidades sobre a administração dos recursos financeiros, e vice-versa. 
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Gerenciamento, de acordo com Santiago (2016), é uma estratégia que foca uma parte 

do todo, algum fator específico, porém não é a visão de primeira pessoa, pois esta 

pertence ao indivíduo que executa a ação. O ato do gerente administrador é uma 

segunda visão, que não foca apenas um ponto, observa toda uma linha. A atenção é 

focada no departamento. A finalidade é efetuar análises dedutivas e decisões 

setoriais. A título de exemplo, é possível ilustrar uma composição da alta diretoria, 

composta de administradores, gestores e gerentes. A administração é constituída por 

presidente, administrador geral e acionista majoritário. No mundo dos negócios, a 

globalização tem acontecido de forma acelerada, o que contribui com as intensas 

mudanças no processo de produção. Essas alterações ocorreram a partir das teorias 

tayloristas e fordistas, que defendiam que a produção ocorreria em grande escala e 

de forma integrada (Fleury & Fleury, 2003). 

 

Em um ambiente de extrema competitividade, Fleury e Fleury (2003) asseguram que 

os processos de trabalho e reestruturação dos negócios fazem com que as 

organizações mantenham o foco em suas competências, além de firmar parcerias 

para o alcance de objetivos. Ao se discutir sobre as competências gerenciais, 

considera-se a necessidade de imprimir competitividade com foco em produtos, 

consumidores e competidores. A organização e os gestores tendem, a todo o 

momento, a criar estratégias que irão se transformar em oportunidades. 

 

Fleury e Fleury (2003) apuraram que os gestores, ao desenvolverem um modelo 

estratégico, dependem de uma reflexão crítica e analítica sobre os recursos físicos, 

financeiros e humanos disponíveis na organização. As organizações que planejam ser 

diferentes geram uma visão e decisão de dentro da empresa, levando a empresa a 

reconhecer suas competências e o modo como capacitam seus colaboradores, o que 

gera valor e destaque no mercado. As competências têm sido consideradas em 

pesquisas com foco em estratégias organizacionais. O foco tem se voltado para a 

relação da empresa com o mercado competitivo e o aprimoramento de suas 

competências.  

 

A competência gerencial do enfermeiro pode estar ligada diretamente às habilidades 

que sejam consideradas adequadas, como: reconhecerem-se primeiramente como 
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coordenadores do trabalho de sua equipe, como também atuar fortemente em 

atividades que envolvam planejamento em saúde (Fernandes et al., 2017). 

 

Essas competências muitas vezes direcionadas aos diretores, gerentes, etc. exigem 

de todos o cumprimento do seu papel nas organizações, pois elas são parte 

fundamental dos elementos que compõem a estratégia organizacional. Fernandes et 

al. (2017) opinam que o enfermeiro desempenha importante papel no 

desenvolvimento da assistência, principalmente no gerenciamento dos cuidados. 

 

Não somente aos cuidados, mas o trabalho da enfermagem, conforme Fernandes et 

al. (2017), em específico o trabalho do enfermeiro, visa à administração, o ao 

gerenciamento, pesquisa e ensino. Outros fatores relevantes que também estão 

inseridos no gerenciamento do enfermeiro são a gestão do conhecimento, a educação 

continuada, a inovação, comprometimento com a organização e sua liderança. 

 

Analisando o perfil gerencial do enfermeiro, Fernandes et al. (2017) explanam que 

este deve desenvolver uma visão clara do seu ambiente de trabalho e das ideias as 

quais pretende realizar, saber definir suas ações baseadas em suas palavras, ser 

justo consigo mesmo e com toda equipe, emitir transparência ao propor metas e 

objetivos, incentivar a equipe com suas propostas de trabalho, dedicar-se ao máximo, 

estar aberto ao novo e a novas opiniões, ser gentil, reconhecer o trabalho da equipe, 

ser flexível, pensador e, sobretudo, criar um ambiente de trabalho que seja saudável, 

o que irá contribuir muito em sua produtividade.  

 

Fernandes et al. (2017) complementam que o enfermeiro, desde sua graduação, 

possui ampla diversidade em sua estrutura curricular, o que lhe permite desenvolver 

e executar diferentes papéis dentro das organizações. Ele pode inovar, negociar, 

produzir, dirigir, coordenar, monitorar, facilitar e ser o mentor do seu trabalho, a partir 

do momento em que gerencia seu pensamento criativo e as mudanças, promovendo 

ao mesmo tempo um convívio com essa mudança. Ele permite um ambiente de 

trabalho produtivo, um local criativo, planeja, organiza, estabelece metas, analisa e 

critica as informações e seus resultados, sem falar que é peça fundamental na 

constituição e gerenciamento de sua equipe e protagonista de vários processos 

decisórios. Assim, além de compreender a si mesmo e ao outro, o enfermeiro 
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estabelece uma comunicação eficaz e participa ativamente no desempenho de sua 

equipe.  

 

As organizações não podem idealizar que o seu acesso seja apenas pelos seus 

pontos fortes ou suas competências essenciais, mas também observar com cautela o 

dimensionamento de suas estratégias e suas atividades. Assim, elas criam um 

ambiente competitivo, idealizador e que provoca a sensação de impotência nas 

demais organizações. Nos processos de aprendizagem, as competências caminham 

juntamente com a estratégia competitiva, o que permite a identificação e reformulação 

de novas competências. Quando se fala de competências gerenciais, está-se 

referindo a algo intangível, muitas vezes difícil de ser imitado pelos concorrentes 

(Fleury & Fleury, 2003). 

 

Fleury e Fleury (2003) explicam que, nas organizações, as competências gerenciais 

intensificam a produção e serviços e contribuem para a evolução da empresa e a 

busca por novos mercados, tudo embasado em um processo sistemático e inovador. 

Para se obter o crescimento da competitividade na organização, é necessário um 

alinhamento entre a competência essencial e a estratégia competitiva. Quando se 

escolhe uma estratégia, esta se liga a uma competência, afinal, a organização tem 

que ser melhor que a concorrência. 

 

O contexto organizacional é marcado por constantes variações de ordem social, 

política, econômica e financeira, provenientes do cenário mundial, o que tem 

acarretado a necessidade de flexibilidade, eficiência e qualidade nos serviços 

prestados pelas organizações, tanto públicas quanto privadas (Montezano et al., 

2019). Nesse sentido, novos modelos de gestão passaram a ser implementados para 

proporcionar melhorias no desempenho organizacional. A estratégia organizacional 

deve ser definida de modo a permitir a identificação, o desenvolvimento e a utilização 

das competências dos indivíduos para o sucesso das organizações. Quanto à 

produção científica na área de gestão por competências, há uma “pulverização dos 

assuntos”, o que demonstra a complexidade e importância do aprofundamento de 

novos estudos nas organizações modernas, tanto privadas como públicas. 
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2.4.2 Competências gerenciais do enfermeiro em tempos de crise 

 

Em 2020, o mundo se viu assombrado pelo surgimento de uma nova doença causada 

por um vírus, que de acordo com os especialistas sofreu uma mutação, o que levou a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a decretar emergência em saúde pública. 

Devido à sua alta transmissibilidade, a doença originou-se na China, cidade de 

Wuhan, e logo se espalhou pelo mundo. Houve intensa mobilização e convocação de 

todos os profissionais de saúde para atuarem na linha de frente. 

  

No contexto da pandemia, as rotinas dos serviços de saúde sofreram transformações 

consideráveis, afinal, o enfermeiro se viu dentro de unidades superlotadas, com 

pacientes graves, falta de equipamentos para o número de pacientes ali presentes, 

jornadas exaustivas, cansaço, fadigas, emocional abalado e a inestimável perda de 

um paciente (Oliveira et al.,2020). 

 

Todos esses acontecimentos na vida de um enfermeiro gestor é algo para o qual ele, 

muitas vezes, não está preparado ou sequer passou por treinamento, capacitações, 

workshop, etc. Além de toda a gestão do serviço, ele se deparou com a insatisfação 

de sua equipe, devido à sobrecarga de trabalho e à falta de equipamentos de proteção 

individual (EPI) adequados ou em número insuficiente, às horas dedicadas à beira 

leito ou até mesmo à necessidade de contratação de mão de obra, outro gargalo 

enfrentado pelo enfermeiro, pois a equipe técnica tornou-se escassa devido à grande 

procura no mercado (Oliveira et al., 2020). 

 

Além da falta de EPIs e escassez de funcionários, Oliveira et al. (2020) lembram outro 

fator preocupante enfrentado pelo enfermeiro em sua gestão foi a falta ou pequena 

capacitação para lidar com a doença. Esse fator abalou as estruturas organizacionais 

do enfermeiro, que no início da pandemia sofreu a perda de colegas de profissão, 

sendo, inclusive, declarado pela OMS em 07 de abril de 2020 a escassez de cerca de 

quase 6 milhões de profissionais enfermeiros no mundo. Por fim, o enfermeiro, com 

toda essa crise que vem enfrentando, teve que se reinventar, rever seus 

planejamentos para se capacitar e à sua equipe e colocar em prática um novo olhar 

no cuidado ao paciente. 
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2.5 Impactos da pandemia da COVID-19 nas atividades do enfermeiro  

 

Desde o final de 2019, Nascimento, Espinosa, Silva, Freire e Trettel (2020) revelam 

que, com o surgimento da COVID-19 na China, vários são os desafios que os 

profissionais de saúde têm enfrentado. Devido ao seu alto contágio, chegou-se à 

marca de 4.066.238 casos e 312.845 óbitos no mundo e 234.106 casos com 15.662 

mortes no Brasil até 17 de maio de 2020. 

 

Os enfermeiros por dois anos em atuação na linha de frente contra a COVID-19 

encontram-se esgotados. A pandemia alterou a vida desses trabalhadores, pelo 

excesso de trabalho, elevado números de casos, mortes de pacientes, colegas de 

profissão, familiares, sem contar a carga horária exaustiva e jornadas duplas ou 

triplas.  

 

Nascimento et al. (2020) observam que, por se tornar líder, gestor, durante o seu curso 

na graduação, o enfermeiro se viu à frente de todo esse desafio, de uma pandemia, 

tornando-se peça central do quebra-cabeça, pois ele atua não somente na gestão das 

emergências, mas também na assistência, com os cuidados prestados aos pacientes 

acometidos pela COVID-19.  

 

Um dos pontos marcantes no trabalho do enfermeiro exaltado por Nascimento et al. 

(2020), afora todos outros fatores externos com a falta de insumos, materiais e 

medicamentos, é a sobrecarga de trabalho, sendo esta percebida no desempenho de 

toda a equipe, e mais o risco de contaminação a que estão sempre expostos. 

 

Desde o início da pandemia no Brasil, Nascimento et al. (2020) observaram descaso 

para com a equipe de enfermagem, devido aos improvisos, ao reaproveitamento dos 

EPIs, a profissionais do grupo de risco que não foram remanejados e/ou retirados dos 

seus setores assistenciais, aos altos índices de absenteísmo, desfalques nas escalas 

e discrepância em relação à valorização financeira para outras classes da saúde, 

permanecendo a enfermagem na estaca zero. Vale lembrar também a falta de 

estrutura física de algumas instituições que prejudicou consideravelmente.  
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Em meados de 2021, foram divulgados os resultados da pesquisa “Condições de 

trabalho dos profissionais de saúde no contexto da COVID-19 no Brasil”, realizada 

pela FIOCRUZ, com o apoio do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 

(CONASS), Conselho Nacional das Secretarias Municipais (CONASEMS), Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conselho 

Federal de Medicina (CFM), Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais/ Fundação 

Educacional Lucas Machado (FCMMG/FELUMA), Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), Núcleo de Educação em Saúde Coletiva/ Universidade Federal 

de Minas Gerais (NESCON/UFMG), Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto 

de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), e Gerência 

Regional de Brasília (GEREB). Entre outros resultados, a pesquisa obteve que 43,2% 

dos profissionais de saúde consideraram-se desprotegidos no trabalho, sendo que 

23% justificaram esse sentimento devido à escassez de EPIs.  

 

Afora as inúmeras consequências causadas pela pandemia, a pesquisa apurou 

também que os enfermeiros carregaram consigo alterações em seu cotidiano, sendo 

15,8% com perturbação do sono, irritabilidade, dificuldade para relaxar e estresse; 

11,7% com dificuldade de concentração; 8,3% com pensamento suicida. Abstrai-se 

que as questões que mais afetaram foi o convívio social, a privação da liberdade de ir 

e vir e do convívio familiar, pois eram vistos como verdadeiros transmissores. De 

acordo com a pesquisa, 40% dos enfermeiros foram vítimas de violência em seu 

ambiente de trabalho. Foram vítimas de discriminação da própria sociedade (33,7%) 

ou até mesmo ao percorrerem o seu trajeto trabalho/casa (27,6%). As pessoas 

consideram que o trabalhador transporta o vírus, sendo considerado como risco para 

a população. 

 

Analisando epidemiologicamente os impactos da pandemia no trabalho da 

enfermagem, verifica-se que os profissionais mais acometidos são os que se 

encontram em sua faixa etária produtiva, o que reflete diretamente na mão de obra da 

enfermagem. O enfermeiro como gestor se vê por todo o tempo responsável pelo 

cuidado ao paciente, e em relação à COVID-19 não pôde sequer preparar-se para seu 

enfrentamento (Nascimento et al., 2020). 
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2.6 DCN Curso Enfermagem  

 

A Reforma Sanitária teve início na década de 1970. A VII Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em 1980, teve como tema Extensão das ações de saúde por meio 

dos serviços básicos. Nesta Conferência ficou clara a necessidade de mudanças no 

sistema de saúde do país, até então “centralizado, fragmentado institucionalmente, 

com permanente descontinuidade administrativa, verticalizado e excludente que se 

havia consolidado nas décadas anteriores” (Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde – CONASS, doc. 18, p. 14, 2009). Esse modelo, vigente até então, não 

respondia às demandas expressas pelos movimentos sociais que se organizara em 

torno do setor. Esse movimento político foi um grande marco na saúde da população, 

com a maciça participação desta nos serviços de saúde (Chaves, 2014). 

 

O perfil dos egressos na área da saúde vai ao encontro das orientações políticas da 

saúde, sobretudo no que diz respeito às necessidades advindas do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Comenta a autora que, na proposta dos cursos na área da saúde, os 

profissionais são preparados para atenderem à demanda dos setores, pois, de acordo 

com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 200, o SUS ordena a formação de 

recursos humanos.  

 

Ainda para Chaves (2014), por meio das políticas públicas, a saúde vem caminhando 

e garantindo processos coletivos e integrais, mas, para isso, a área acadêmica em 

seus processos deve compreender as imposições e refletir essas políticas em seus 

processos pedagógicos, inovando nas práticas cuidadoras.  

 

Chaves (2014) finaliza asseverando que o ensino em Enfermagem vem sofrendo 

transformações, minimizando o lado tecnicista e investindo cada vez mais nos 

processos de gestão e administração em enfermagem, investindo em uma prática 

gerencial. Na educação, para nortear e sustentar o ensino na Enfermagem, houve a 

implementação da DCN, que fomentou grande avanço no modo de pensar e fazer 

saúde a partir da concentração na realidade da sociedade e em suas diversidades 

culturais, políticas e sociais, orientadas em três eixos: trabalho em equipe, 

aproximação do sistema de saúde e integralidade da atenção. 
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As DCNs tiveram suas origens desde os anos 90 com a aprovação da Lei no 9.394/96, 

mais conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 

dezembro de 1996. Essa lei trouxe a flexibilização dos currículos dos cursos de 

graduação e da grade curricular, trazendo novas responsabilidades para as 

instituições de ensino superior (IES). Consequência disso é mais autonomia na 

criação de cursos e adoção de diretrizes que se adéquem ao perfil epidemiológico da 

sociedade (Fernandes & Rebouças, 2013). 

 

Para Chaves (2014), as DCNs surgiram no ano de 2001, pela Portaria CES/CNE nº 

1518. Já a Diretriz Curricular Nacional em Enfermagem foi publicada pela Resolução 

CES/CNE nº 03/2001, a qual gerou grande debate devido às mudanças que 

ocorreram. Com todas essas mudanças, poucas novidades se fizeram presentes no 

ensino em Enfermagem, pois o modelo baseado em técnicas ainda é vigente. 

Observando mais a DCN, pode-se perceber que ela traz o escopo para a formação 

de um profissional que venha atender às necessidades da área da saúde, sendo esse 

profissional proativo, reflexivo, motivado e com espírito de liderança.  

 

As DCNs do curso de graduação em Enfermagem trazem mudanças paradigmáticas 

no contexto acadêmico que contribuem para a formação do profissional, buscando 

torná-lo competente e comprometido com a saúde daqueles que os rodeiam. E desde 

a aprovação da LDB, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) vem 

promovendo encontros e seminários para a construção das diretrizes do curso de 

Enfermagem. Essa construção se deu com base em resultados do diálogo dos órgãos 

de educação e saúde, sendo assim, a DCN do curso de graduação em Enfermagem 

teve sua materialidade concretizada (Fernandes & Rebouças, 2013).  

 

Fernandes e Rebouças (2013) postulam que as DCNs trazem em seu texto a 

exigência mínima para a formação do profissional, a flexibilização na organização dos 

cursos, princípios que fomentam a formação integral, a adoção de metodologias 

ativas, a existência das atividades complementares, que antes não existiam, a 

interface entre teoria e prática e a pesquisa e extensão. 

 

Sobre o perfil do profissional citado na DCN/ENF, em seu art. 3º ela traz a formação 

generalista, com característica humanitária, baseada na ciência e intelecto, ambos 
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fundamentados na ética, sendo estes fundamentais para atendimento à população.  

Fernandes e Rebouças (2013) esclarecem que a DCN ainda traz 33 competências e 

habilidades pautadas no aluno, sendo este protagonista da sua formação, articulando 

teoria, prática e pesquisa. 

 

Na construção da DCN do curso de graduação em Enfermagem, almeja-se a 

qualidade da formação do indivíduo e que essa formação seja compatível com os 

protocolos vivenciados na prática para que o egresso possa atuar não somente com 

qualidade, mas com resolutividade, tanto na rede privada quanto pública de saúde. A 

DCN visa um profissional educador, analítico, que aja com autonomia, discernimento 

e que seja dinâmico (Adamy & Teixeira, 2018). 

 

Analisando o processo histórico da Enfermagem, Adamy e Teixeira (2018) também 

relatam que, na década de 1920, predominava a saúde pública por meio das práticas 

primárias, contudo, a partir de 1940, com a consolidação da indústria e o surgimento 

dos grandes hospitais, a Enfermagem se viu voltada para a área hospitalar.  

 

Na década de 1980, Adamy e Teixeira (2018) referenciam que se iniciaram as 

mudanças políticas, o trouxe à tona propostas para a organização dos serviços de 

saúde. Com a criação do SUS, começaram os diálogos sobre o perfil de competências 

do enfermeiro, competências estas que deveriam aproximar as DCNs do curso de 

graduação em Enfermagem. Elas traçam um perfil generalista, crítico e reflexivo dos 

enfermeiros, que compreende tanto a assistência quanto a administração. 

 

As autoras também afirmam que o currículo no ensino da Enfermagem e as 

necessidades de saúde cada vez mais dinâmicas e ao mesmo tempo complexas 

demandam uma atenção mais resolutiva e interdisciplinar, atuando de forma mais 

efetiva. 

 

Evocando Chaves (2014), a política no campo da saúde e no campo da educação é 

fundamental para a vida. O campo da saúde vem avançando para garantir processos 

no setor acadêmico, permitindo práticas inovadoras. 
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Portanto, ao analisar as DCNs sobre as características da oferta de vagas da estrutura 

curricular e o perfil de competências dos egressos do curso de graduação em 

Enfermagem, podem-se encontrar elementos que se assemelham. Elas apresentam 

em sua estrutura um perfil de competências para o desenvolvimento de ações 

robustas na promoção, prevenção, assistência e gerenciamento na enfermagem. 

Essas competências são essenciais para o exercício profissional do enfermeiro, 

ademais, atendem à demanda da população que vai da atenção primária à terciária 

(Magnago & Pierantoni, 2019). Na Tabela 2 sintetizam-se as competências e 

habilidades registradas nas DCNs do curso de Enfermagem.  
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Tabela 2 
Competências e Habilidade DCN/ENF 

continua 

 

 

Diretrizes curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

Competências Técnicas Competências 
Comportamentais 

Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade 
ao exercício profissional; · 
 compreender a política de saúde no contexto das políticas 
sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das 
populações; 
 
reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e 
atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema; · 
 
atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, 
do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; · 
 
ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de 
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de 
trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em 
constante mudança; · 
 
reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; ·  
 
atuar como sujeito no processo de formação de recursos 
humanos; · 

 
responder às especificidades regionais de saúde a partir de 
intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de 
promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 
integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das 
comunidades; 

 
considerar a relação custo-benefício nas decisões dos 
procedimentos na saúde; · 
 
reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de 
enfermagem; ·  
 
promover estilos de vida saudáveis, conciliando as 
necessidades tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de 
sua comunidade, atuando como agente de transformação 
social; ·  
 
usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e 
comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 
 
atuar nos diferentes cenários da prática profissional 
considerando os pressupostos dos modelos clínico e 
epidemiológico; 

Atuar profissionalmente 
compreendendo a natureza 
humana em suas dimensões, em 
suas expressões e fases 
evolutivas;  
 
 
incorporar a ciência/arte do cuidar 
como instrumento de 
interpretação profissional; · 
 
 
estabelecer novas relações com o 
contexto social, reconhecendo a 
estrutura e as formas de 
organização social, suas 
transformações e expressões; ·  

 
assumir o compromisso ético, 
humanístico e social com o 
trabalho multiprofissional em 
saúde; 

 
integrar as ações de enfermagem 
às ações multiprofissionais; 
 
gerenciar o processo de trabalho 
em enfermagem com princípios 
de Ética e de Bioética, com 
resolutividade tanto em nível 
individual como coletivo em todos 
os âmbitos de atuação 
profissional; 
 
planejar, implementar e participar 
dos programas de formação e 
qualificação contínua dos 
trabalhadores de enfermagem e 
de saúde;   

 
 
planejar, implementar e participar 
dos programas de formação e 
qualificação contínua dos 
trabalhadores de enfermagem e 
de saúde; 
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Tabela 2 
Competências e habilidade DCN/ENF - conclui 
 
 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021, com base nas DCNs do curso de Enfermagem. 

 

Como demonstrado nesta seção, as DCNs buscam orientar uma formação que 

busque desenvolver competências técnicas e comportamentais, a fim de que o 

profissional formado assuma com responsabilidade e eficiência as funções inerentes 

à profissão. Entre essas competências, espera-se que ele seja capaz de desenvolver 

suas competências gerenciais, fundamentais ao exercício de sua profissão.   

 

A pandemia pela COVID-19 trouxe novos desafios para os profissionais da saúde, 

especialmente os enfermeiros, que estão na linha de frente do combate aos efeitos 

do vírus. É certo que hospitais trabalhando no limite de sua capacidade constituem 

um grande desafio para os enfermeiros, especialmente os que ocupam cargos de 

gestão.  

 

Se se agruparem características para se formar um líder, responsabilidade, 

compromisso com os resultados, facilidade para tomar decisões, comunicação 

eficiente e empatia, são algumas características de um bom líder. Assim, o enfermeiro 

Diretrizes curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

Competências Técnicas Competências 
Comportamentais 

identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da 
população, seus condicionantes e determinantes; · 
 
 
intervir no processo de saúde-doença responsabilizando-se 
pela qualidade da assistência/cuidado de enfermagem em seus 
diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, 
prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência; ·  
 
 
prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes 
necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos 
diferentes grupos da comunidade; ·  
 
compatibilizar as características profissionais dos agentes da 
equipe de enfermagem às diferentes demandas dos usuários; 
 
 
desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas 
de produção de conhecimento que objetivem a qualificação da 
prática profissional; 

respeitar o código ético, os 
valores políticos e os atos 
normativos da profissão;  
 
interferir na dinâmica de trabalho 
institucional, reconhecendo-se 
como agente desse processo; ·  
 
utilizar os instrumentos que 
garantam a qualidade do cuidado 
de enfermagem e da assistência à 
saúde; ·  
 
participar da composição das 
estruturas consultivas e 
deliberativas do sistema de 
saúde; ·  
 
reconhecer o papel social do 
enfermeiro para atuar em 
atividades de política e 
planejamento em saúde. 
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desempenha ao longo de sua trajetória sua competência profissional, desenvolvendo 

a capacidade de mobilização, articulação e colocando em ação seus valores (estes 

atrelado à organização à qual pertence), conhecimentos e habilidades necessárias ao 

desempenho eficiente e eficaz, de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 

 

2.7 Marco teórico 

 

Concluindo, este capítulo visou à explicitação dos significados de gestão, ao trabalho 

do enfermeiro e suas competências. Como se buscou demonstrar, a gestão vai muito 

além de apenas um olhar operacional, um trabalho mecanizado ou até mesmo 

fragmentando. Ela possui concepções filosóficas, está ligada à tradição e à cultura da 

organização. As competências gerenciais são definidas como conhecimento, atitudes 

e habilidades que são necessários aos diferentes níveis da organização, que resultam 

do comportamento do trabalho dos seus gestores. 

 

Pode-se constatar que existe vasta literatura sobre gestão e o tema vem sendo 

discutido há anos em artigos. Entre os trabalhos podem-se destacar os de Crozatti 

(1998), Junquilho (2001), Matos e Pires (2006), Santos e Rodrigues (2008) e Santiago 

(2016), que contribuíram para a compreensão do conceito de gestão.  

 

Como referência e auxílio na elaboração dos instrumentos de coleta e análise de 

dados que pretendem responder aos objetivos propostos para esta pesquisa, foram 

definidos os autores Barbosa (2003), Bitencourt (2004), Fleury e Fleury (2003), 

Fernandes e Rebouças (2013), Fernandes et al. (2017) e Magnago e Pierantoni 

(2019). Sendo assim, esses autores e seus respectivos estudos constituem-se no 

marco teórico desta pesquisa e são os norteadores para as etapas de coleta e análise 

de dados, descritas no próximo capítulo. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever os princípios metodológicos adotados 

neste estudo, que compreendem a caracterização da pesquisa, a definição dos 

sujeitos envolvidos e a descrição dos procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se de pesquisa de campo, descritiva, aplicada, de cunho qualitativo. Nas 

pesquisas descritivas, fatos humanos e sociais são observados em seus contextos, a 

fim de se atentar para as variáveis que atingem esses fatos, registrando-os. Esse tipo 

de pesquisa é muito usado em Ciências Sociais e seus resultados podem estar 

voltados para a aplicação prática (Motta-Roth & Hendges, 2010). 

 

A abordagem qualitativa foi utilizada a fim de garantir mais aprofundamento em 

questões pertinentes à pesquisa, utilizando-se aplicação de questionário e entrevista 

semiestruturada. A pesquisa qualitativa ocupa importante lugar nas metodologias de 

análise atualmente. Um fenômeno pode ser compreendido de melhor forma, numa 

perspectiva de análise integrada. Tal análise baseia-se na coleta de dados em campo, 

por parte do pesquisador, sendo considerados todos os pontos de vista que possam 

aparecer, e retiradas conclusões a respeito do foco de estudo. Inicialmente, em 

qualquer pesquisa são elaboradas questões amplas que vão se aclarando com o 

decorrer do levantamento e análise dos dados coletados. “Independentemente de um 

favorecimento à pesquisa qualitativa ou quantitativa, há um terreno comum forte e 

essencial entre as duas abordagens” (Yin, 2015). 

 

Quanto ao procedimento, trata-se de um estudo de caso, que é o mais adequado 

quando se pretende realizar uma análise mais profunda e exaustiva de um ou poucos 

objetos (Farias Filho & Arruda Filho, 2015). O estudo de caso pode ser utilizado 

quando se desejam respostas para questões do tipo “como” e “por que” e os 

resultados obtidos a partir desses estudos possibilitam a disseminação do 

conhecimento, por meio de possíveis generalizações ou proposições que podem 

emergir dos dados do estudo (Yin, 2015).   
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3.2 Unidade de análise e observação  

 

A unidade de análise da pesquisa foi um hospital de médio porte localizado na região 

central de Minas Gerais, que é o quarto estado com a maior área territorial e o 

segundo em quantidade de habitantes do país. O estado também possui 853 

municípios, a maior quantidade entre os estados brasileiros. A cidade onde o hospital 

em estudo se localiza tem 80.129 habitantes e ocupa o 14º lugar no ranking das 50 

cidades pequenas brasileiras que apresentam melhor desenvolvimento econômico. O 

hospital foco desta pesquisa atende a população da rede SUS e rede privada da 

cidade e região e é considerado de médio porte, com 125 leitos.  

 

A unidade de observação constituiu-se de 25 enfermeiros que atuam no hospital e que 

aceitaram participar da pesquisa, incluindo o gerente e o coordenador de 

enfermagem. Muitos desses profissionais possuem mais de um vínculo de trabalho, 

com jornada dupla em tempos de pandemia, conforme será demonstrado no capítulo 

4 desta dissertação.  

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de questionário semiestruturado, 

composto de 33 perguntas e aplicado via Google forms, devido à pandemia, por 

estarem os acessos com restrição. A solicitação para a coleta de dados foi realizada 

por meio de reunião online com o gerente de enfermagem do hospital. Posteriormente, 

ele se reuniu com a equipe do Comitê Ético do hospital, que autorizou a pesquisa. A 

carta de autorização para a realização da pesquisa encontra-se no Apêndice A.  

 

Após a autorização pelo Comitê de Ética, o questionário foi enviado para o e-mail do 

gerente, que o replicou para os enfermeiros. Na primeira solicitação, apenas cinco 

participantes preencheram o questionário; sendo assim, foram realizadas mais duas 

solicitações ao gerente, atingindo a marca de mais 20 participantes, totalizando 25 

sujeitos.  

 

O questionário, apresentado no Apêndice B, foi dividido em quatro blocos. O bloco I, 

composto de cinco questões, buscou coletar dados para a caracterização dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_brasileiros_por_n%C3%BAmero_de_munic%C3%ADpios
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respondentes; o bloco II, com oito questões, buscou dados para responder ao primeiro 

objetivo específico da pesquisa, que é descrever o contexto de atuação do enfermeiro 

em tempos de pandemia; o bloco III, com 22 questões, buscou responder ao segundo 

e ao terceiro objetivos específicos, que são, respectivamente, identificar as 

competências e o nível de preparo por parte dos enfermeiros para exercer suas 

funções; identificar a percepção dos enfermeiros sobre suas competências para 

exercerem suas atividades nesse contexto. Finalmente, o bloco IV, com três questões 

discursivas, teve como objetivo captar as impressões dos enfermeiros sobre suas 

competências para enfrentar a pandemia. 

 

As questões dos blocos II e III foram elaboradas utilizando-se uma escala de Likert de 

cinco e de 10z pontos, respectivamente. As afirmativas do bloco II foram avaliadas 

pelos respondentes considerando uma escala de zero a cinco, descritas da seguinte 

forma: 1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo parcialmente; 3 - Não concordo nem 

discordo; 4 - Concordo parcialmente; 5 - Concordo totalmente.  

 

Já no bloco III, o respondente deveria avaliar as questões propostas em uma escala 

de zero a 10, em que zero significa NENHUMA concordância com a afirmativa e 10 

significa TOTAL concordância com a afirmativa. 

 

A escala de Likert (1932) é utilizada em diversas áreas e foi elaborada originalmente 

para o construto atitude. A escala considera que a atitude não pode ser captada por 

um único item, sendo assim, propõe uma escala de multi-itens, mensurando 

simultaneamente o sentido e a intensidade dessa atitude. Quando se coletam opiniões 

diretamente com o público-alvo, minimiza-se a possibilidade de o pesquisador tentar 

inferir afirmações baseando-se no vocabulário e estilo dos respondentes (Lucian, 

Dornelas, 2014). Por sua vez, Viveira e Dalmoro (2008) avaliam que escalas com 

maior número de pontos podem ser úteis para identificar importantes relações entre 

os construtos, quando os respondentes apresentam mais habilidade e experiência na 

resposta de escalas. 
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3.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

Para a análise dos dados da pesquisa, foram utilizados dois procedimentos: o cálculo 

do ranking médio (RM) para as questões dos blocos II e III e análise de conteúdo para 

as questões discursivas do bloco IV.  

 

Para o cálculo do RM utilizou-se o método de análise de escala do tipo Likert. Para 

cada questão dos blocos II e III, em que foram utilizadas escalas do tipo Likert de cinco 

e de 10 pontos.  O objetivo desse tipo de análise é verificar o grau de concordância 

ou discordância dos respondentes em relação às questões formuladas. Em uma 

escala de cinco pontos, valores abaixo de três são considerados discordantes; e 

acima de três, concordantes, considerando uma escala de cinco pontos. O valor de 

exatamente três é considerado “indiferente” ou “sem opinião”, ou seja, o “ponto 

neutro”. De forma semelhante, em uma escala de 10 pontos, valores acima de cinco 

revelam tendência à concordância com a afirmativa apresentada; e inferior a cinco, 

tendência à discordância; enquanto o valor exatamente cinco é considerado o ponto 

neutro. O ranking médio, de acordo com Oliveira (2005), consiste no seguinte cálculo:  

 

Média Ponderada (MP) = ∑( fi.Vi) 

Ranking Médio (RM) = MP / (NS) 

fi = frequência observada de cada resposta para cada item 

Vi = valor de cada resposta 

NS = nº de sujeitos 

 

As questões abertas (um a três das perguntas semiestruturadas) foram analisadas 

utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. A análise de conteúdo foi proposta em 

1977 por Laurence Bardin, em sua obra “L’analyse de contenu”. Ela consiste em um 

conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a discursos. É uma análise 

das comunicações que se utiliza de procedimentos sistemáticos e objetivos do 

conteúdo das mensagens. A análise de conteúdo tem se tornado a técnica cada vez 

mais frequente nos estudos qualitativos no campo da Administração, devido ao seu 

rigor metodológico, além da transposição do senso comum e subjetivismo na 

integração dos dados (Silva, Moura, Cunha, Figueira, Horbe & Gaspary, 2013). 
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Ainda de acordo com Silva et al. (2013), a proposta de análise de Bardin, contém 

algumas etapas: a) pré-análise: organização do material a ser analisado; b) 

exploração do material: codificação do material e definição de categorias de análise; 

c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação: momento da intuição, da 

análise reflexiva e crítica.  

 

A Tabela 3 apresenta uma síntese da metodologia da pesquisa. 

 

Tabela 3  
Síntese da metodologia 

 
Objetivos 

 

 
Autores 

 

Procedimentos de 
coleta de dados 

 

Procedimentos 
de análise dos 

dados 

Descrever o contexto de 
atuação dos enfermeiros em 
um hospital de médio porte em 
tempos de pandemia 
(conhecimentos e desafios) 

Matos e Pires, 2006, 
Crozatti, 1998,  
Santos e Rodriguez, 2008, 
Junquilho, 2001 

Pesquisa de campo 
Questionário  

Bloco II 
 
 

Análise de 
conteúdo 

Cálculo do 
ranking médio 

 

Identificar a percepção dos 
enfermeiros sobre suas 
competências para exercerem 
suas atividades nesse 
contexto 

Matos e Pires, 2006, 
Crozatti, 1998,  
Santos e Rodriguez, 2008, 
Junquilho, 2001 

Pesquisa de campo 
Questionário  
Blocos II e III 

 

Cálculo do 
ranking médio 

Análise de 
conteúdo 

Identificar os desafios 
vivenciados pelos enfermeiros 
no contexto da pandemia 

Fernandes e Rebouças, 2013,  
Barbosa, 2003,  
Santiago, 2016, 
Fleury e Fleury, 2003,  
Bitencourt, 2004,  
Magnago e Pierantoni, 2019. 

Pesquisa de campo 
Questionário  

Bloco IV 
 
 

Análise de 
conteúdo 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados  

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os dados da pesquisa. Inicialmente faz-

se a caracterização dos participantes, seguindo-se a discussão dos resultados à luz 

dos objetivos específicos delineados na introdução desta dissertação e que serviram 

de norte para todo o trabalho de pesquisa.   

 

4.1 Caracterização dos respondentes 

 

Como já descrito no capítulo de metodologia, o questionário com 38 perguntas foi 

aplicado a 40 enfermeiros. Os dados foram coletados via Google forms, conforme 

previsto na metodologia; 25 enfermeiros atuantes no hospital de médio porte situado 

na região central de Minas Gerais se dispuseram a participar.  

 

A instituição de saúde estudada, como dito anteriormente, está localizada na região 

central do estado de Minas Gerais. A fim de melhor compreensão dos resultados, 

descreve-se o perfil dos enfermeiros que atuam no hospital que foi a unidade de 

análise desta pesquisa. 

 

Em relação ao sexo, 16 (64%) são do sexo feminino e nove (36%) do sexo masculino, 

o que comprova que a enfermagem é uma profissão considerada por muitos feminina, 

desde a época de seus antepassados. Pode-se observar o surgimento da profissão 

com as mulheres, mães, que possuíam o dom do cuidar. Florence Nigthingale, 

enfermeira que desbravou o mundo em busca de melhorias para a saúde, levou 

consigo uma equipe de 40 mulheres para campos de batalha para prestar assistência 

aos soldados.  

 

Quanto à faixa etária, as idades dos respondentes variaram de 29 a 47 anos, havendo 

concentração de profissionais com idade entre 36 a 43 anos - 16 profissionais (64%). 

Seis respondentes têm idade entre 29 e 35 anos (24%) e três entre 44 e 47 (12%).   

 

Os enfermeiros respondentes da pesquisa atuam nos seguintes setores: oito em 

unidade de internação, dois em Central de Material Esterilizado (CME), um no setor 

de Oncologia, três em terapia intensiva, dois na unidade de centro cirúrgico, cinco em 



64 
 

unidade de pronto-atendimento, dois em gestão, um em atenção domiciliar e um não 

informou o setor.  

 

Sobre os cargos e funções, alguns dos enfermeiros possuem mais de um vínculo, 

atuando como enfermeiro e também com cargo de gestão, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 
Cargo e função. 
Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

O tempo de atuação na profissão variou entre um e 15 anos na função, conforme 

resultados apresentados, sendo um (4%) com um ano de atuação, quatro (16%), com 

10 anos de atuação, três (12%) com 12 anos, dois (8%) com 13 anos, três (12%) com 

14 anos, dois (8%) com 15 anos, quatro (16%) com dois anos, dois (8%) com cinco 

anos, dois (8%) com sete anos e dois (8%) com oito anos de atuação.  

 

Resumindo, os participantes da pesquisa em sua maioria são mulheres, estão na faixa 

etária de 29 a 47 anos, trabalham em diversos setores no hospital e por vezes ocupam 

também cargos de gestão. Alguns têm jornada dupla, exercendo suas atividades em 

outras unidades de saúde. O tempo de atuação na profissão variou de um a 15 anos.   

 

 

 



65 
 

4.2 O contexto de atuação dos enfermeiros em um hospital de médio porte em 

tempos de pandemia (conhecimentos e desafios) 

 

De acordo com Borges e Neves (2017), o hospital é um dos tipos mais críticos de 

organização onde pode atuar o enfermeiro. O trabalho, além de toda a sua criticidade, 

vive em constante mudança, além do considerável avanço da tecnologia.  

 

O hospital onde a pesquisa foi realizada é um hospital geral de médio porte, com 125 

leitos e 480 funcionários no período da pandemia. Desses 125 leitos, 25 foram 

destinados aos pacientes com COVID: 10 leitos de centro de tratamento intensivo 

(CTI) e 15 leitos de enfermaria.  O hospital atende casos de trauma e maternidade, 

possui centro cirúrgico, CTI geral de 10 leitos e um centro oncológico. 

 

No início da pandemia, de acordo com uma das participantes da pesquisa, o hospital 

passou por diversas situações e houve profundas mudanças na rotina de trabalho. O 

hospital adaptou setores para acolher pacientes com COVID: um novo CTI com 10 

leitos foi criado onde era o setor de trauma; uma enfermaria que era clínica foi 

transformada em enfermaria COVID e todo o fluxo de trabalho teve que ser 

replanejado. Houve aumento de aproximadamente 50 funcionários no período e um 

dos maiores desafios foi encontrar profissionais qualificados para assumir as funções 

de imediato. Foram contratados vários profissionais recém-formados, devido à alta 

procura e pouca oferta na região de profissionais com experiência. No início da 

pandemia não houve muitos afastamentos de funcionários, o que facilitou a 

manutenção da escala de funcionários. Já em 2021, os afastamentos de funcionários 

devido à COVID aumentaram e chegaram a superar os números do início da 

pandemia. Segundo relatório publicado pela prefeitura, até o final de janeiro de 2022 

a cidade onde o hospital está localizado tinha o total de 7.096 casos confirmados e 

287 óbitos confirmados.  

 

A seguir, discutem-se os resultados do bloco II, questões de um a oito, constando 

cinco opções em cada afirmativa. Nela é contextualizada a visão dos enfermeiros 

sobre os impactos da pandemia. Para isso, foi utilizado o RM para avaliar o nível de 

concordância dos respondentes, conforme discutido na metodologia. A Tabela 4 
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apresenta as perguntas que foram feitas aos participantes no bloco II e o RM das 

respostas.  

 

Tabela 4 
 Ranking médio  
Item Proposição RM Ranking 

Médio 

1 No início da pandemia pela COVID-19, minha equipe e eu estávamos 
preparados para enfrentar as novas demandas de trabalho 

2,5 

2 A pandemia pela COVID-19 impactou minha rotina de trabalho 4,2 

3 A pandemia pela COVID-19 impactou as relações de trabalho no hospital em 
que atuo 

4 

4 A pandemia pela COVID-19 desestruturou minha equipe, gerando conflitos 
entre os integrantes 

3,04 

5 Ao longo da pandemia, eu me senti incapaz de cumprir minha rotina de 
trabalho 

3,04 

6 Como enfermeiro, tomei decisões adequadas quando estava sob pressão 3,84 

7 A pandemia revelou que há pontos a melhorar na execução do meu trabalho 3,68 

8 Se houver uma nova pandemia, eu e minha equipe estaremos mais 
preparados para lidar com a situação 

4,64 

Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

                  

Na sua atuação, nota-se que os entrevistados apresentaram grau de concordância de 

2,5 quando questionados se estavam preparados para enfrentar as novas demandas 

de trabalho trazidas pela pandemia da COVID-19. Acredita-se que não somente na 

instituição em estudo, mas em todas as instituições de Minas, Brasil e mundo, houve 

grandes mudanças na rotina de trabalho, sem tempo para que as equipes de saúde 

se preparassem para enfrentar as demandas da pandemia.  

 

Em relação aos impactos causados pela pandemia nas relações de trabalho, nota-se 

um grau de concordância de 4,2 pontos por parte dos participantes. Isso demonstra 

que a COVID-19 impactou diretamente nas rotinas dos profissionais de saúde: houve 

grandes mudanças em fluxos, cronogramas, mudanças setoriais e outras que não 

estavam previstas no planejamento. 

 

Outro ponto a ser considerado de extrema relevância foram as relações no trabalho. 

Esta sofreu grandes transformações, devido ao adoecimento da equipe, altas taxas 

de absenteísmo e por vezes morte dos funcionários que estavam atuando na linha de 
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frente. O grau de concordância chegou a quatro pontos, ou seja, a maior parte dos 

enfermeiros reconheceu que a equipe ficou desestruturada com a pandemia.  

 

Sobre a desestruturação da equipe, o grau de concordância dos enfermeiros foi de 

3,04 pontos. Esse resultado foi corroborado pelos depoimentos feitos pelos 

entrevistados nas questões do bloco IV, discutidas mais adiante: eles afirmaram que 

houve desentendimentos, devido ao estresse gerado por causa da insatisfação das 

condições de trabalho, salários, falta de materiais e sobrecarga de trabalho. 

 

Os enfermeiros, com todo o conhecimento técnico-científico adquirido durante sua 

formação, conforme já citado no texto, sentiram-se incapazes de realizar suas tarefas 

rotineiras, pois estavam lidando com algo desconhecido, o que justifica os  3,04 pontos 

alcançados na questão que abordou a percepção dos entrevistados em relação a essa 

questão.  

 

O enfermeiro, esteja ele voltado para a área assistencial ou para a área de gestão, 

tem em suas mãos a difícil tarefa de tomada de decisões. Durante a pandemia, os 

enfermeiros se viram frágeis, o que interfere diretamente em suas condutas. Mesmo 

assim, a análise mostra que, mesmo estando sob pressão, eles consideram que 

tomaram decisões assertivas, com pontuação de 3,84.  

 

Mediante tantos acontecimentos que vieram à tona com a pandemia da COVID-19, os 

enfermeiros conseguiram enxergar em seu trabalho pontos a serem melhorados. Por 

vezes, esses enfermeiros realizam suas tarefas de forma mecanizada, ou pela 

quantidade de atividades a serem realizadas ou por falta de interesse deles. A 

pontuação de 4,68, bastante próxima da concordância total atesta que o período de 

pandemia foi de aprendizado para esses profissionais. 

 

Por dois anos, os enfermeiros se reinventaram e acharam inúmeras maneiras de 

combater o coronavírus, que devastou toda uma sociedade e os enfermeiros foram 

linha de frente no combate à doença. Por fim, a percepção dos entrevistados, em um 

grau de 4,64 pontos, é de que eles saíram dessa situação mais fortalecidos, mais 

encorajados e com mais conhecimentos acerca do vírus. 
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Os resultados do bloco II vêm ao encontro das considerações de Nascimento et al. 

(2020), que registra que, desde o final de 2019, a pandemia, com seu alto contágio, 

causou vários impactos entre os profissionais de saúde, como mudança na rotina, 

criação de novos fluxos e insegurança em lidar com o desconhecido. Nascimento et 

al. (2020) ainda afirmam que a pandemia alterou a vida dos profissionais, trazendo 

excesso e sobrecarga de trabalho, além das perdas irreparáveis, não só dos 

profissionais como dos seus familiares. Pode-se citar também que alguns dos grandes 

impactos foram a escassez de materiais, insumos e medicamentos e o risco de 

contaminação, por estarem expostos não somente pela doença, mas também pela 

falta e/ou escassez de EPIs.  

 

4.3 Percepção dos enfermeiros sobre suas competências para exercerem suas 

atividades no contexto da pandemia 

 

Nesta seção, são discutidos os resultados das questões apresentadas no bloco III do 

questionário, questões de nove a 30. Cada questão apresentou uma escala de um a 

10, a fim de facilitar a identificação das relações entre os objetivos específicos da 

pesquisa (Viveira & Dalmoro, 2008).  Nesse bloco do questionário, buscou-se avaliar 

a percepção dos enfermeiros sobre as competências desenvolvidas durante a 

pandemia. O RM também foi utilizado para na análise das questões desse bloco, 

lembrando-se que quanto mais próxima de 10 for a pontuação, mais concordância os 

sujeitos da pesquisa manifestaram com as afirmativas apresentadas. A Tabela 5 

apresenta as perguntas constantes do bloco III e o RM das respostas.  
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Tabela 5 
Ranking médio questões bloco III 

Item Proposição RM Ranking 
Médio 

9 Sinto-me preparado para exercer as funções inerentes ao meu trabalho 8,84 

10 Tenho facilidade de relacionamento e estou bem integrado com minha 
equipe 

9,04 

11 Sou capaz de gerenciar conflitos com os públicos internos e externos 8,84 

12 A rotatividade do quadro de pessoal do hospital em que atuo está ligada 
diretamente à capacidade da liderança da equipe 

6,0 

13 As estratégias de trabalho que planejo são eficientes para atingir os 
resultados esperados 

8,04 

14 Considero-me um profissional resolutivo 8,92 

15 Além de bom moderador de conflitos, sou um bom negociador e inovador 8,44 

16 Sou um bom moderador dos conflitos que surgem na minha equipe 8,48 

17 O comportamento da minha equipe reflete o meu papel de enfermeiro 8,08 

18 Para alcançar as metas estabelecidas tenho que ser rígido e inflexível no 
meu trabalho 

4,56 

19 Coordeno bem o meu tempo entre atividades burocráticas e assistenciais 7,48 

20 O sucesso do meu trabalho é definido apenas pela minha habilidade técnica 4,48 

21 Sinto-me preparado para auxiliar minha equipe para enfrentar situações 
inesperadas e desafiadoras 

8,4 

22 Busco colaborar para a manutenção, desenvolvimento e sucesso da minha 
equipe 

9,0 

23 Tenho facilidade para dar e receber feedbacks 8,44 

24 Na minha prática de enfermeiro é necessário compreender o contexto social 
do paciente. 

9,24 

25 O conhecimento científico foi essencial para o enfrentamento da pandemia 9,16 

26 Além de cuidar da saúde do paciente, também participo ativamente na 
relação custo-benefício 

8,92 

27 Devo estabelecer uma relação ética com a equipe multiprofissional 9,48 

28 Tenho que estar atento às tecnologias, pois elas influenciam diretamente na 
assistência ao paciente 

9,28 

29 Devo estabelecer metas de cuidados com qualidade 9,56 

30 Na pandemia, foi necessário traçar objetivos diferentes na assistência 
prestada ao paciente 

9,16 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

Em relação ao seu trabalho, os enfermeiros avaliaram em 8,84 pontos o seu preparo 

para exercerem suas funções. Sabe-se que os enfermeiros, além de toda atividade 

assistencial vivenciada, também têm que se dedicar no seu dia a dia às suas tarefas 

gerenciais, como organização de escalas, gestão de materiais, leitos, treinamentos, 

entre outros.  
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Outro fator importante no trabalho do enfermeiro é o seu relacionamento não somente 

com o paciente, como também com sua equipe. Pode-se afirmar que os enfermeiros 

têm facilidade de relacionamento e se integram bem à sua equipe, os entrevistados 

chegaram a 9,04 pontos na avaliação desse aspecto.  

 

Além de estabelecer conexão com sua equipe, os entrevistados avaliaram em 8,84 

pontos sua habilidade para gerenciar conflitos, não só dentro do seu setor e/ou com 

sua equipe, mas também conflitos externos que podem interferir significativamente no 

seu trabalho.  

 

Mediante todo esse cenário em que se encontra o enfermeiro, um fator que por vezes 

se agrega à sua imagem é a rotatividade do quadro de pessoal, porém os 

entrevistados avaliaram esse quesito obtendo RM seis. 

 

Como todo trabalho requer organização e planejamento, os processos de trabalho na 

área da enfermagem requerem um olhar crítico, ampla visão, projeção e prospecção. 

Nisso os enfermeiros concordaram em 8,04 pontos que suas estratégias são 

eficientes para alcançar os resultados esperados.  

 

Em relação à resolutividade, os participantes concordaram em 8,92 pontos que são 

resolutivos perante as demandas que lhes são apresentadas, como também 

concordaram em 8,44 pontos que são bons moderadores de conflitos, negociadores 

e inovadores. E concordaram, ainda, em 8,48 pontos, que são bons moderadores dos 

conflitos que surgem em suas equipes.  

 

Os respondentes concordaram em 8,08 pontos que o comportamento que a equipe 

de enfermagem apresenta se deve ao reflexo do seu papel como enfermeiro, ou seja, 

a equipe expressa o modo como o seu líder se porta, suas atividades, falas e gestos.  

 

Mesmo diante de todos os conflitos, diferenças, hierarquias e subordinações, os 

enfermeiros discordam em 4,56 pontos que para alcançar bons resultados no trabalho 

precisam ser rígidos e inflexíveis, ganhando, assim, a insatisfação de toda a equipe. 

Já em relação à coordenação do seu trabalho, a concordância foi de 7,48 pontos, 
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significando que sabem coordenar bem o seu tempo entre suas atividades 

burocráticas e assistenciais.  

 

Outro ponto discutido na pesquisa foi o sucesso do trabalho dos enfermeiros. Com 

4,48 pontos, os respondentes discordaram que o seu sucesso seja somente medido 

pelas suas habilidades técnicas.  

 

No enfrentamento de situações inesperadas e desafiadoras, como é o caso da 

pandemia causada pela COVID-19, os participantes afirmaram com 8,4 pontos que se 

sentem preparados para auxiliar sua equipe.  

 

O enfermeiro, mesmo com todos os seus afazeres - na assistência ou na gestão -, 

sempre procura colaborar para a manutenção, desenvolvimento e sucesso da sua 

equipe, sendo a concordância dos entrevistados no nível nove no ranking médio.  

 

Toda atividade desenvolvida tem os seus acertos e erros. Ambas necessitam de 

feedbacks para o bom andamento do trabalho, sendo assim, a maioria dos 

enfermeiros disse ter facilidade na aplicação dessa ferramenta, totalizando 8,44 

pontos.  

 

Não há como planejar e colocar em prática uma assistência de enfermagem sem 

conhecer todo o contexto social do paciente. No ranking médio, com nível de 

concordância em 9,24 pontos, os enfermeiros reconhecem que essa prática se faz 

necessária, juntamente com 9,16 pontos na afirmação dos que também consideram 

que o conhecimento científico foi e continua sendo essencial no enfrentamento da 

pandemia.  

 

O enfermeiro desempenha importantíssimo papel na redução de custos de sua 

instituição. Ele participa do processo de orçamento, compras, reforma das unidades e 

aquisição de bens, com olhar atento naquilo que vai ao encontro às normas da 

instituição. Isso se comprova no total de 8,92.  
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Como parte de todo sucesso do enfermeiro, sua relação ética com todos da equipe e 

com a equipe multiprofissional faz parte do seu dia a dia. O nível de concordância 

sobre esse quesito foi de 9,28 pontos.  

 

Na área da saúde sempre há inovações, e os enfermeiros devem estar atentos às 

tecnologias que o circulam. Desde o seu surgimento até os dias atuais, a enfermagem 

vem se modernizando em todo o seu processo de trabalho, e o enfermeiro deve 

acompanhar todo esse processo. No ranking médio houve 9,28 pontos de 

concordância.  

 

Uma das questões que fazem parte do cotidiano do enfermeiro é o estabelecimento 

de metas e objetivos mediante seu planejamento. Totalizando 9,56 pontos, os 

enfermeiros concordam que devem estabelecer metas de cuidados com qualidade. 

Não somente com qualidade. Toda assistência deve ser pensada e planejada para 

diferentes públicos em diferentes situações, ficando o RM em 9,16 pontos de 

concordância entre os entrevistados.  

 

Crozatti (1998) já afirmava afirma que os gestores assumem papel fundamental para 

alcançar resultados em sua empresa, seja com base em seus valores ou crenças, o 

que corresponde à afirmação dos entrevistados sobre o relacionamento com sua 

equipe, flexibilidade do seu trabalho. O modelo da gestão cria uma cultura 

organizacional e se adapta às mudanças no meio em que se insere. 

 

Os resultados do bloco III também corroboram a discussão de Albano e Freitas (2013) 

ao confirmarem a visão dos respondentes sobre o seu papel, que envolve planejar, 

organizar e coordenar as ações executadas em seu ambiente. O enfermeiro também 

prevê, provê e mantém recursos materiais, humanos e financeiros, garantindo o 

funcionamento do serviço. 

 

4.4 Desafios vivenciados pelos enfermeiros no contexto da pandemia 

 

Nesta seção, serão relatados e discutidos os resultados das questões discursivas 

apresentadas aos respondentes no bloco IV. O bloco constou de três questões nas 

quais os enfermeiros puderam expressar seus medos, desafios, os impactos 
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causados e as principais competências na visão deles para o enfrentamento da 

pandemia. Eles foram identificados de E1 a E25. Foi realizada classificação de acordo 

com as respostas semelhantes. A partir das respostas, elaborou-se a Tabela 6, 

dividindo-se as competências técnicas das competências comportamentais. 

 

Tabela 6 
Desenvolvimento de competências 

Sabemos que a chegada da 
pandemia trouxe consigo 
vários problemas, medos, 
perdas, sobrecargas, entre 
outros. Para você, qual foi o 
maior desafio enfrentado? 

Como a pandemia impactou o seu 
trabalho como enfermeiro? 

Mediante tudo que você vivenciou 
durante a pandemia, que 
competências (técnicas e 
comportamentais) considera as 
mais necessárias para atuar em 
um hospital de médio porte? 

E1 - Medo do desconhecido E1 - Autocobrança e insegurança E1 - Espírito de liderança  

E2 - Enfrentar o desconhecido E2 - Ansiedade e medo E2 - Gestão do cuidado e 
gerenciamento de conflitos 

E3 - Lidar com o desconhecido E3 - Amadurecimento profissional  E3 - Resolutividade e liderança 

E4 - Problemas psicológicos E4 - Relacionamento interpessoal E4 - Relacionamento interpessoal 

E5 - Manter equipe focada E5 - Atualmente está gestão  E5 - Equilíbrio emocional  

E6 - Reformular a assistência E6 - Impactou na gestão de 
custos, pessoas e materiais 

E6 - Habilidades técnicas e gestão 
de pessoas 

E7 - Aceitação da família E7 - Dúvidas quanto ao novo vírus E7 - Habilidades técnicas  

E8 - Lidar com o sofrimento E8 - Necessidade de mais estudos  E8 - Empatia, trabalho em equipe 

E9 - Conscientização  E9 - Reestruturação de fluxos E9 - Responsabilidade 

E10 - Lidar com a morte E10 - Dúvidas sobre a escolha da 
profissão  

E10 - Liderança 

E11 - Sobrecarga e falta de 
funcionários 

E11 - Sobrecarga de trabalho E11 - Liderança 

E12 - Lidar com a doença   E12 - Impacto nas relações e 
cuidado ao paciente  

E12 - Habilidades técnicas 

E13 - Lidar com perdas E13 - Agilidade e saber lidar com 
perdas 

E13 - Proatividade e liderança 

E14 - Mudança na rotina  E14 - Mudança no setor   E14 - Capacitação  

E15 - Enfrentar a doença  E15 - Mudança na rotina  E15 - Qualidade técnica e gestão 
de processos 

E16 - Falta de mão de obra 
qualificada 

E16 -Impacto na gestão  E16 - Gestão de pessoas e 
humanização  

E17 - Lidar com o medo dos 
pacientes 

E17 - Transformação pessoal  E17 - Capacitação 

E18 - Falta de mão de obra e 
recursos 

E18 - Estresse e conflitos com a 
equipe 

E18 - Ética 

E19 - Conscientização  E19 - Escassez de Epis E19 - Comprometimento 

E20 - Não avaliou  E20 - Sobrecarga de trabalho E20 - Técnicas comportamentais 

E21 - Falta de funcionários  E21 - Mudança nos processos de 
trabalho 

E21 - Empatia 
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E22 - Lidar com as perdas  E22 - Desafios E22 - Discernimento 

E23 - Lidar com a morte  E23 - Liderança e humanização E23 - Humanização 

E24 - Sobrecarga de trabalho e 
falta de material 

E24 - Sobrecarga  E24 - Técnicas comportamentais 

E25 - Lidar com o desconhecido  E25 - Sobrecarga de trabalho E25 - Trabalho em equipe 

Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

Na Tabela 6, nota-se que na coluna 1 os enfermeiros E1, E2, E3 e E25 manifestaram 

o medo de lidar com o desconhecido. No início da pandemia, quando ninguém tinha 

ideia do que iria acontecer, esse novo vírus gerou expectativas, angústias e a difícil 

tarefa de se reorganizarem os fluxos de trabalho e a adaptação à nova rotina.  

 

O enfermeiro E4 declarou que o maior desafio foi o surgimento dos problemas 

psicológicos. Esse foi um dos maiores desafios do enfermeiro no enfrentamento à 

pandemia, pois o estresse do dia a dia, as novas mudanças fizeram com que ele se 

sentisse abalado devido aos enfrentamentos da nova doença. Já o enfermeiro E5 

opinou que o seu maior desafio foi manter a equipe focada. Devido aos danos que a 

doença foi causando cada vez mais, as equipes de enfermagem, por vezes, se 

encontraram desmotivadas, ansiosas e muitos desenvolveram problemas de saúde.  

 

Os enfermeiros E6 e E14 depuseram que o maior desafio foi reformular toda a 

assistência que era prestada ao paciente e a mudança em sua rotina. A COVID-19 

trouxe consigo várias mudanças, e uma delas foi a alteração no fluxo de admissão 

dos pacientes acometidos pela doença. Estes tiveram um fluxo diferenciado para que 

fosse possível evitar ou minimizar novas contaminações. 

 

Um fato que chamou a atenção foi a citação do enfermeiro E7, para quem o maior 

desafio foi a aceitação da família, pois, lidando com a COVID-19, ele poderia ser um 

dos principais transmissores para os demais membros. Vários enfermeiros sofreram 

várias agressões em seus locais de trabalho, família e comunidade, pois foram vistos 

como verdadeiros propagadores da doença.  

 

Outro fator importante aludido pelo enfermeiro E8 foi lidar com o sofrimento não só da 

equipe, como de todos os pacientes e familiares à sua volta. O sofrimento faz parte 

da vida de todos há dois anos em que a pandemia está presente em suas vidas. Esse 
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fato requereu de todos uma grande conscientização, conforme afirmado pelos 

respondentes E9 e E19. 

 

E10, E13, E22 e E23 afirmaram que um dos maiores desafios foi lidar com mortes e 

perdas. Desde o início da pandemia, por se tratar de uma enfermidade desconhecida, 

assustadora, sem ao certo saber o seu manejo, ocorreram inúmeras mortes. Na 

cidade do hospital em estudo, por exemplo, chegou a 287 mortes.  

 

Como se não bastasse todo o transtorno causado pela doença, os enfermeiros E11, 

E16, E18, E21 e E24 afirmaram que os maiores desafios foram lidar com a falta de 

mão de obra e de materiais e a sobrecarga de trabalho. Devido ao elevado número 

de funcionários acometidos, isso gerou gigantesco desfalque na equipe e aumento da 

demanda para os demais funcionários.  

 

Enfrentar a doença também foi um grande desafio, de acordo com os enfermeiros E12 

e E15.  

 

Um fator interessante citado pelo enfermeiro E17 foi lidar com o medo dos pacientes. 

Não só a equipe de saúde, mas todos em geral sentiram-se fragilizados e com medo 

do que estava por vir. Apenas o respondente E20 não opinou sobre a questão 

levantada.  

 

O enfermeiro E1 comenta que a autocobrança e a insegurança em lidar com a 

pandemia foram os fatores que pesaram em sua concepção dos impactos causados. 

Já o E2 assegurou que a ansiedade e o medo fizeram parte do seu cotidiano.  

 

Com todo o movimento gerado na instituição, os enfermeiros E3 e E17 ressaltaram 

que o amadurecimento e transformação pessoal foram constantes no dia a dia. O 

manejo, a lida com o SARS-Cov-2 exigiu grande concentração, autonomia e 

discernimento para lidar com o paciente.  

 

As relações interpessoais, a relação com a equipe e com os pacientes, o estresse e 

os conflitos foram os impactos citados pelos enfermeiros E4, E12 e E18, causados 

pela COVID-19, enquanto o E5 relatou que impactou diretamente em sua gestão.  
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Os enfermeiros não atuam somente na assistência, mas também na gestão. Eles são 

responsáveis pelos seus setores, lideram suas equipes, delegam funções, constroem 

organogramas, fluxogramas e direcionam todo o fluxo assistencial. Na visão dos 

enfermeiros E5, E6, E9, E16, E21, eles sofreram impactos nos processos de gestão, 

pessoas, recursos e mudança de fluxos, pois o manejo com o vírus exigiu estudos, 

análises e uma reordenação da assistência, sem deixar que ela sofresse alteração em 

sua qualidade. Os enfermeiros E14 e E15 corroboram que as mudanças nos fluxos e 

rotina foram os aspectos afetantes.  

 

Para os enfermeiros E7 e E8, a dúvida em relação aos vírus e a necessidade de novos 

estudos impactaram consideravelmente o desempenho de suas atividades. Uma 

doença desconhecida, sem se saber ao certo o modo de transmissão e formas de 

contágio, gerou desconforto, ansiedade e medo em como lidar com ela.  

 

Um fator interessante com toda a situação gerada pela pandemia foi a afirmação do 

enfermeiro E10 de que houve dúvidas sobre a escolha de sua profissão. Os 

enfermeiros foram vistos como grandes heróis, mas por trás de todo o heroísmo eles 

se encontram insatisfeitos devido ao não reconhecimento financeiro. 

  

Há de se lembrar que não somente a questão financeira, mas também a sobrecarga 

de trabalho do enfermeiro, tem sido tema relevante e pauta de reivindicações por 

grande parte deles, o que se pode apreender pelas falas dos enfermeiros E11, E20, 

E24 e E25. 

  

Mediante todo esse desastre na área da saúde, o enfermeiro precisou trabalhar com 

agilidade e saber lidar com perdas. Além das perdas de pacientes de inúmeras idades, 

raças, sexos, houve inúmeras perdas dos profissionais da enfermagem, gerando 

sentimento de impotência. Boa parte dessa perda, diante do que foi relatado na 

pesquisa, se deve à escassez de EPIs dentro das instituições de saúde, o que se 

podemos comprovar pelo depoimento do enfermeiro E19. 

 

O E22 afirma que os desafios foram os fatores mais impactantes. Esses desafios 

foram vivenciados não só pela equipe de enfermagem, mas por toda equipe 
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multidisciplinar, e levaram os profissionais a se reinventar e criar novas estratégias no 

cuidado ao paciente.  

 

Para entender melhor as competências desenvolvidas pelos enfermeiros durante a 

pandemia pela COVID-19, foram divididas em competências técnicas e 

comportamentais, de acordo com o relato dos enfermeiros (Tabela 7). 

 

Tabela 7 
Competências técnicas e comportamentais desenvolvidas pelos enfermeiros 

Competências Técnicas Competências Comportamentais 

E6  - Habilidades técnicas e gestão de pessoas 
E7   - Habilidades técnicas 
E12 - Habilidades técnicas  
E15 - Qualidade técnica e gestão de processos 
E16 - Gestão de pessoas e humanização 
E17 - Capacitação 
E25 - Trabalho em equipe 
 
 
 
 

E1  - Espírito de liderança 
E2  - Gestão do cuidado e gerenciamento de conflitos 
E3  - Resolutividade e liderança 
E5  - Equilíbrio emocional 
E8  - Empatia, trabalho em equipe 
E9  - Responsabilidade 
E10 - Liderança 
E11 - Liderança 
E13 - Proatividade e liderança 
E14 - Capacitação 
E18 - Ética 
E19 - Comprometimento 
E20 - Técnicas comportamentais 
E21 -Empatia 
E22 - Discernimento 
E23 - Humanização 
E24 - Técnicas comportamentais 

Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

A Tabela 7 demonstra as competências apresentadas pelos enfermeiros mediante o 

preenchimento do formulário da pesquisa, as quais foram desenvolvidas no período 

da pandemia pela COVID-19. Durante a pandemia, várias delas se ressaltaram, como 

espírito de liderança, gerenciamento de pessoas, equilíbrio emocional, empatia e 

resolutividade, pois diante de um cenário caótico vivido pelos profissionais com uma 

doença desconhecida, todos tiveram que se reinventar. Nota-se que, na visão dos 

participantes, ao longo da pandemia foi necessário desenvolver não só as 

competências técnicas, mas também as competências comportamentais, muito 

importantes nessa fase para vencer os desafios de uma doença desconhecida e 

perigosa.  

  

Fernandes et al. (2017) posiciona-se em seu estudo que o enfermeiro desempenha 

papel fundamental na assistência, principalmente no gerenciamento dos cuidados. 

Mas não somente isso, o enfermeiro administra, gerencia, pesquisa, ensina. Nota-se 
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a ampla visão do seu ambiente de trabalho: suas definições e incentivo à equipe - 

quando propõe metas e objetivos, apresenta flexibilidade e cria um ambiente de 

trabalho saudável - contribuem diretamente na produtividade. O enfermeiro pode 

inovar, produzir, coordenar, ser protagonista de vários processos decisórios ao 

mesmo tempo em que comunica e participa ativamente do desempenho da sua 

equipe. 

 

A pandemia tirou muitas vidas, afastou vários colaboradores, os enfermeiros se viram 

dentro de uma cena de guerra, onde o maior inimigo ainda não poderia ser vencido, 

pois não possuíam armas fidedignas para o seu extermínio.  
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5 Considerações Finais 

 

O estudo teve como objetivo principal identificar as competências necessárias para a 

atuação de enfermeiros em tempos de pandemia em um hospital de médio porte 

localizado na região central de Minas Gerais, tendo em vista que diante de uma 

pandemia é fundamental conhecer o papel da Enfermagem e os principais desafios 

no enfrentamento de uma doença desconhecida, visando à construção de 

conhecimentos para os profissionais do futuro. Como citado na introdução desta 

dissertação, o SUS é um dos maiores sistemas de saúde gratuito do mundo, criado 

durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 com o objetivo de atender 

às demandas de saúde de toda a população brasileira.  

 

Entre os princípios que regem do SUS, podem-se citar a equidade, universalidade, 

integralidade, descentralização e participação social. Durante a pandemia da COVID-

19, não só o SUS precisou se expandir, mas também os profissionais da saúde foram 

obrigados a ser reinventar para atender a todas as demandas assistenciais da 

população. A superlotação dos leitos, a falta de equipamentos, materiais e a escassez 

de mão de obra deixaram nítida a fragilidade de toda uma infraestrutura do sistema 

de saúde brasileiro. Diante desse contexto da pandemia, uns dos grandes desafios 

enfrentados pelos gestores das instituições de saúde foi garantir a qualidade de vida 

dos profissionais que atuam na linha de frente, já que eles tiveram que passar por 

mudanças na vida pessoal e profissional devido ao aumento das jornadas de 

trabalhos, alterações na qualidade do sono, estresse, ansiedade, entre outros fatores. 

Além disso, a compreensão sobre sua exposição associada a outros fatores citados 

resulta reflexos negativos na assistência, já que causa alteração do desempenho das 

atividades exercidas por eles. 

 

Nas instituições de saúde, o enfermeiro é considerado parte fundamental do processo, 

por assumir atividades essenciais tanto na assistência direta ao paciente, quanto em 

áreas gerenciais de recursos físicos, humanos e financeiros. Ele é o responsável por 

toda a organização da sua equipe, coordenação, execução e avaliação dos serviços 

de enfermagem, avaliação e prescrição da assistência. Sendo assim, para atingir os 

objetivos propostos no estudo foi realizada pesquisa de campo em uma instituição de 

saúde localizada na região central do estado de Minas Gerais. A coleta de dados 
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efetuou-se por meio de um questionário semiestruturado aplicado para 25 

profissionais, possibilitando a confecção do RM dos principais conhecimentos e 

desafios enfrentados pelos enfermeiros que atuam no hospital em tempos de 

pandemia.  

 

Dessa forma, o RM mostrou que, entre os 25 entrevistados, os enfermeiros 

concordaram, com 4,64 pontos, que acreditaram que adquiriram experiências sobre a 

doença e estão mais preparados para lidar com situações complexas. Já outros 

enfermeiros afirmaram que a pandemia causou mudanças diretamente na rotina de 

trabalho, no nível de concordância de 4,2 pontos. Outros respondentes consideraram 

que a pandemia impactou nas relações de trabalho em um nível de concordância de 

quatro pontos. Os entrevistados disseram também que tomaram as decisões corretas 

mesmo sob pressão, com 3,82 pontos de concordância. E asseguraram que a 

pandemia revelou que há pontos a melhorar na execução dos seus trabalhos, obtendo 

RM de 3,68.  

 

Em relação a situações de estresse causado pela insatisfação das condições 

ocupacionais, com 3,04 pontos de concordância, eles reconhecem que houve 

desentendimentos entre a equipe. Com 3,04 pontos, eles se sentiram incapazes de 

realizar suas tarefas rotineiras, por não possuírem conhecimento prévio sobre a 

doença. Por fim, tratando-se sobre a demanda de trabalho, os entrevistados 

discordaram em 2,5 pontos que não estavam prontos para enfrentar as novas 

demandas decorrentes da pandemia da COVID-19. Se tratando das competências 

técnicas e comportamentais por parte dos enfermeiros A pesquisa mostrou que o nível 

de concordância sobre as competências técnicas e comportamentais por parte dos 

funcionários foi de 9,56 pontos e que eles devem estabelecer metas de cuidados com 

qualidade. O nível de concordância a respeito da equipe multiprofissional foi de 9,48 

pontos, nível de concordância dos enfermeiros que afirmaram que devem manter a 

ética entre eles. Em relação às tecnologias para melhorar a assistência, o nível de 

concordância foi de 9,28 pontos. Além disso, toda assistência deve ser pensada e 

planejada para diferentes públicos em diferentes situações. Logo, o RM foi de 9,16 

pontos de concordância entre os entrevistados.  
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Outros aspectos importantes que foram observados foram em relação ao preparo do 

enfermeiro em auxiliar sua equipe no enfrentamento de situações inesperadas e 

desafiadoras, com 8,4 pontos - os profissionais se sentem preparados. Os custos 

obtiveram nível de concordância de 8,92 pontos, pois os respondentes entendem que, 

além de cuidar da saúde dos pacientes, também participam ativamente na redução 

de custos de sua instituição. A menor pontuação do RM diz respeito à influência do 

comportamento da equipe no trabalho do enfermeiro, com nível de discordância de 

4,56 pontos. Para alcançar bons resultados no trabalho, os enfermeiros precisam ser 

rígidos e inflexíveis, ganhando, assim, a insatisfação de toda a equipe. Dessa forma, 

foi possível concluir que alguns dos grandes desafios enfrentados pelos enfermeiros 

durante a pandemia estão relacionados ao medo do desconhecido, à diminuição da 

autoconfiança e à insegurança profissional. Isso porque o aumento da jornada de 

trabalho, a falta de infraestrutura, escassez de insumos e de EPIs, baixos salários e 

falta de capacitação interferem diretamente na autoconfiança dos profissionais, 

causando principalmente estresse e insegurança no trabalho. 

 

Diante do exposto, nota-se que a gestão de enfermagem tem papel fundamental na 

organização das relações entre os profissionais que atuam na linha de frente da 

COVID-19, organizando e gerenciando as demandas de assistência prestada ao 

paciente. Logo, a falta de conhecimento e qualificação pode comprometer a qualidade 

do atendimento prestado pelo profissional de enfermagem, o que torna a 

implementação das estratégias de educação permanente indispensável para o 

aprimoramento das práticas assistenciais. 

 

5.1 Contribuições gerenciais 

 

Sugere-se para estudos futuros que sejam efetuadas ações para promover a 

educação permanente abordando situações de crises, como a pandemia, entre outros 

assuntos diferenciados referente à assistência e à gestão de enfermagem. 

 

Para o bom andamento da assistência em enfermagem de qualquer instituição, a 

educação permanente, a capacitação, deve ser inserida como algo rotineiro das 

equipes de saúde. Como exemplo, a pandemia causada pela COVID-19 chegou e 
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surpreendeu a todos com todo o seu poder de paralisação mundial e consequentes 

mortes.  

 

Na instituição em estudo, nota-se, mediante os resultados, que os enfermeiros não 

estavam preparados para tal. É necessário capacitar a equipe para que esteja 

preparada para o enfrentamento de qualquer doença que venha a surgir. Alguns 

enfermeiros, além de toda a habilidade técnica, possuem por si só a liderança, que é 

essencial no trabalho do enfermeiro.  

 

Sugere-se também aos enfermeiros da instituição cursos de capacitação na área de 

gestão, para ampliar os conhecimentos em relação às questões burocráticas, o que 

irá ampliar ainda mais o seu conhecimento para tratamento com a equipe, com a 

gestão de pessoas, materiais, custos e tudo que for relacionado ao trabalho privativo 

do enfermeiro. Por se tratar de uma unidade hospitalar de médio porte do interior, 

notou-se um conhecimento aquém na área de gestão dos enfermeiros: possuem 

conhecimento técnico adequado e déficit gerencial.  

 

5.2 Limitações do trabalho e sugestões para futuras pesquisas 

 

Este trabalho limitou-se a identificar as competências necessárias da atuação dos 

enfermeiros diante da pandemia, com a participação de 25 enfermeiros, por meio de 

um questionário semiestruturado.  

 

A pesquisa contou com o apoio dos enfermeiros da instituição de saúde de médio 

porte da região central de Minas Gerais. Do total de 40 enfermeiros, apenas 25 se 

propuseram a preencher o questionário e participar da pesquisa. Em conversa com o 

gerente da unidade, muitos se encontram desanimados, sem perspectivas de 

melhoria em relação às condições de trabalho, estrutura, carga horária e encargos 

salariais. Há dificuldade dos enfermeiros em participar de estudos e pesquisas.  

 

Para estudos futuros, sugere-se que sejam realizadas investigações no período pós-

pandemia, quando os enfermeiros poderão analisar toda a situação sem as pressões 

do dia a dia de um hospital impactado pela doença. Essas pesquisas poderão ser 

úteis para o planejamento de ações de gerenciamento em tempos de crise, levantando 
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os desafios e as possibilidades do trabalho do enfermeiro na gestão das instituições 

de saúde.    
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Apêndices 

Apêndice A – Carta de Autorização para a realização da pesquisa 
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Apêndice B – Formulário de pesquisa 
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Apêndice C – Questionário 

 

"Competências técnicas e comportamentais requeridas dos enfermeiros durante a 
pandemia do Covid-19: Estudo em um Hospital de médio porte na região central de 

Minas Gerais" 
 

Este questionário tem como objetivo coletar dados para uma pesquisa que está 

sendo desenvolvida por Everaldo Rodrigues da Silva Júnior no curso de Mestrado 

Profissional em Administração da FPL Educacional. O objetivo da pesquisa é 

identificar as competências necessárias para a atuação de enfermeiros em tempos 

de pandemia em hospital de médio porte em uma cidade da região central de Minas 

Gerais. Para atingir o objetivo proposto, solicitamos a sua colaboração, 

respondendo ao questionário que se segue. 

 

Bloco I - Caracterização dos respondentes 

Sexo * 

Idade * 

Setor de atuação * 

Cargo/Função * 

Tempo de atuação no cargo/função. * 

Bloco II - Contexto de atuação do enfermeiro em tempos de pandemia 
Avalie o seu grau de concordância com as afirmativas que se seguem de acordo 
com a seguinte escala: 
 
1 - Discordo totalmente 
2 - Discordo parcialmente 
3 - Não concordo e nem discordo 
4 - Concordo parcialmente 
5 - Concordo totalmente 

1 - No início da pandemia pelo Covid19, minha equipe e eu estávamos preparados 
para enfrentar as novas demandas de trabalho. * 
2 - A pandemia pelo Covid-19 impactou minha rotina de trabalho. * 
3 - A pandemia pelo Covid-19 impactou as relações de trabalho no hospital em que 
atuo. * 
4 - A pandemia pelo COVID19 desestruturou minha equipe, gerando conflitos entre 
os integrantes. * 
5 - Ao longo da pandemia, eu me senti incapaz de cumprir minha rotina de 
trabalho. * 
6 - Como enfermeiro, tomei decisões adequadas quando estava sob pressão. * 
7 - A pandemia revelou que há pontos a melhorar na execução do meu trabalho. * 
8 - Se houver uma nova pandemia, eu e minha equipe estaremos mais preparados 
para lidar com a situação. 
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Bloco III - Identificar as competências e o nível de preparo por parte dos 

enfermeiros para exercer sua funções 
Avalie as questões propostas em uma escala de 0 a 10, em que 0 significa 
NENHUMA concordância com a afirmativa e 10 significa TOTAL concordância 
com a afirmativa.  

9 - Sinto-me preparado para exercer as funções inerentes ao meu trabalho. * 

10 - Tenho facilidade de relacionamento e estou bem integrado com minha 
equipe. * 

11 - Sou capaz de gerenciar conflitos com os públicos internos e externos. * 

12 - A rotatividade do quadro de pessoal do hospital em que atuo está ligada 
diretamente à capacidade da liderança da equipe. * 

13 - As estratégias de trabalho que planejo são eficientes para atingir os resultados 
esperados. * 

14 - Considero-me um profissional resolutivo. * 

15 - Além de um bom moderador de conflitos, sou um bom negociador e 
inovador. * 

16 - Sou um bom moderador dos conflitos que surgem na minha equipe. * 

17 - O comportamento da minha equipe reflete o meu papel de enfermeiro. * 

18 - Para alcançar as metas estabelecidas tenho que ser rígido e inflexível no meu 
trabalho. * 

19 - Coordeno bem o meu tempo entre atividades burocráticas e assistenciais * 

20 - O sucesso do meu trabalho é definido apenas pela minha habilidade técnica. * 

21 - Sinto-me preparado para auxiliar minha equipe para enfrentar situações 
inesperadas e desafiadoras 

22 - Busco colaborar para a manutenção, desenvolvimento e sucesso da minha 
equipe. * 

23 - Tenho facilidade para dar e receber feedbacks. * 

24 - Na minha prática de enfermeiro, é necessário compreender o contexto social 
do paciente. * 

25 - O conhecimento científico foi essencial para o enfrentamento da pandemia. * 

26 - Além de cuidar da saúde do paciente, também participo ativamente na relação 
custo x benefício. * 
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27 - Devo estabelecer uma relação ética com a equipe multiprofissional. * 

28 - Tenho que estar atento às tecnologias pois elas influenciam diretamente na 
assistência ao paciente. * 

29 - Devo estabelecer metas de cuidados com qualidade. * 

30 - Na pandemia, foi necessário traçar objetivos diferentes na assistência 
prestada ao paciente * 

Bloco IV - Responda as questões a seguir, considerando sua experiência como 

enfermeiro durante a pandemia pelo Covid 19. 

1 - Sabemos que a chegada da pandemia trouxe consigo vários problemas, medos, 

perdas, sobrecargas, entre outros. Para você, qual foi o maior desafio enfrentado? * 

2 - Como a pandemia impactou o seu trabalho como enfermeiro? * 

3 - Mediante tudo que você vivenciou durante a pandemia, que competências 

(técnicas e comportamentais) você considera como as mais necessárias para 

atuar em um hospital de médio porte? * 

 

 


