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COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA O GERENCIAMENTO DA ASSISTÊN-
CIA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

REQUIRED COMPETENCIES FOR MANAGING NURSING ASSISTANCE IN FAMILY HEALTH
PROGRAMS

COMPETENCIAS QUE SE REQUIEREN DEL ENFERMERO PARA GERENCIAR LA ASISTENCIA DE

ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA DE SALUD DE LA FAMÍLIA
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A presente pesquisa tem como objetivo deter-
minar as competências requeridas do enfermeiro para
a gerência da assistência de enfermagem nas Unidades
Saúde da Família (USF) no município de Balneário
Camboriú em Santa Catarina, Brasil. A abordagem
conceitual entende que as competências são o funda-
mento para a gestão de organizações sendo desenvol-
vidas através da assimilação de conhecimento e
integração de habilidades e atitudes no trabalho práti-
co. Desta forma, o termo competência tem seu con-
ceito estruturado em conhecimento, habilidade e ati-
tude, sendo assim, fornece condições para a tomada
de decisões fundamentadas em conhecimento. A
metodologia utilizada é do tipo exploratória, que uti-
lizará como instrumento de coleta de dados um ques-
tionário semi-estruturado baseado na pesquisa da
Lazzarotto1. A população pesquisada será composta
por: 05 médicos, 11 auxiliares/técnico de enferma-
gem e 58 Agentes Comunitários de Saúde, que atuam
nas USF do referido município. O projeto para de-
senvolvimento da pesquisa foi avaliado em relação aos
preceitos éticos que serão respeitados pela comissão
de ética da Universidade do Vale do Itajaí, sendo apro-
vado seu início. Atualmente o questionário está sendo
revalidado por três profissionais experts na área, um
com experiência em Gestão do Programa de Saúde

da Família; o segundo com experiência de atuação na
área de saúde da família no mínimo em 2 anos e o
terceiro, um docente doutor com experiência em en-
sino e pesquisa em saúde coletiva e mais especifica-
mente em saúde da família. Após isto, serão
reformuladas as perguntas de acordo com as avalia-
ções dos avaliadores  e se aplicará um pré-teste com
cinco profissionais que atuam em USF, em um muni-
cípio da região. Os dados serão submetidos a trata-
mento estatístico através da distribuição de freqüênci-
as absolutas, relativas e de correlação que serão apre-
sentadas em tabelas e gráficos. Sendo posteriormente
discutidos e analisados os achados a partir das diver-
sas colocações de autores que estudam estes aspectos
e, desta forma, espera-se traçar um perfil das compe-
tências desenvolvidas pelo enfermeiro no
gerenciamento das USF, a partir de seus conhecimen-
tos, habilidades e atitudes percebidos pelos profissio-
nais das equipes de saúde da família do município.

REFERÊNCIA

1 Lazzarotto EM. Competências essenciais requeridas para o
gerenciamento de unidades básicas de saúde [dissertação].
Florianópolis (SC):  Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção; 2001.


