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INTRODUÇÃO

A gestão em saúde ganhou importância na administração 
pública após a institucionalização do Sistema Único de 

Saúde (SUS), com a aprovação da Constituição Federal de 
19881, que estabelece novas bases para a gestão dos recur-
sos compartilhados entre as três esferas de governo e exige 
dos dirigentes a adoção de processos cada vez mais norma-
tizados e transparentes. 

O fator relevante das reformas derivadas da aplicação 
da Constituição foi a institucionalização do SUS2-5, oriun-
do da luta do movimento da reforma sanitária nas décadas 
de 1970 e 1980, por um sistema de saúde descentralizado, 
universalizado e igualitário, posteriormente substituído pelo 
conceito de equidade. O conceito de equidade incorpora o 
de desigualdade. Para refletir sobre o primeiro é necessário 
aceitar que há repartição desigual no acesso aos bens e ser-
viços e, por conseguinte, no nível de saúde, que está forte-
mente determinado pela posição que os indivíduos ocupam 
na sociedade e que a simples partilha igualitária dos recur-
sos não atenderia as diferentes necessidades6. 

A descentralização das ações de saúde proposta no texto 
constitucional visou garantir maior equidade na solução dos 
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Este é um estudo exploratório realizado com enfermeiros dos serviços de atenção primária do município de Jundiaí, São 
Paulo e analisou a percepção dos mesmos a respeito de seu preparo para o exercício da gestão. O objetivo do estudo foi 
identificar aspectos de seu cotidiano profissional que podem ser relacionados às competências de um gestor deste nível de 
atenção à saúde. A amostra foi constituída por 33 sujeitos. Os resultados indicam que os participantes detêm as competên-
cias necessárias ao exercício da gestão, conseguem desenvolver estratégias e mobilizar recursos necessários para tomar 
decisões no cotidiano do trabalho. Demonstram saber definir cognitivamente as prioridades para um gestor deste nível de 
atenção, estar atualizados e motivados para o exercício da função assistencial e de gestão.
Descritores: Gestão	em	saúde;	Atenção	Primária	à	Saúde;	Gerenciamento	de	enfermagem.

This is a exploratory study conducted with nurses from the basic attention service of Jundiaí-São Paulo, Brazil. It analyzes 
their perceptions regarding their own preparation towards exercising management activities. The objective of the study was 
to identify aspects of the professional routine that can be related to the abilities of a manager from this level of health atten-
tion. The sample was of 33 individuals. The results showed that the municipality’s primary attention nurses have the neces-
sary capability for exercising management and are also able to develop strategies and mobilize the necessary resources for 
on-the-job daily decision making. They demonstrated, as well, awareness on how to define priorities amidst an excessive 
demand of tasks and to keep updated through continued education and motivated for the practice of supportive and manage-
ment functions.
Descriptors:	Management	health;	Health	Primary	Attention;	Nursing	management.	

Este es un estudio exploratorio desarrollado con enfermeros del servicio de Atención Primaria a la Salud de la ciudad de 
Jundiaí, São Paulo, Brasil y examinó la percepción acerca de la preparación del profesional para el ejercicio de la gestión. 
El objetivo del estudio fue identificar aspectos de la rutina del profesional que pueden ser relacionados a las competencias 
de un gerente de este nivel de atención a la salud. La muestra fue de 33 sujetos. El estudio mostró que los enfermeros de 
atención básica de salud tienen las habilidades necesarias para el ejercicio de la gestión y pueden desarrollar estrategias y 
movilizar los recursos necesarios para tomar decisiones en el trabajo diario. Ellos demostraron saber cómo definir las prio-
ridades en medio de las demandas excesivas de tareas, mantenerse actualizados por medio de la educación continuada y 
motivados para el ejercicio de la función asistencial y de gestión.  
Descriptores: Gestión	en	salud;	Atención	Primaria	a	Salud;	Gerenciamiento	de	enfermería.
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problemas nacionais de saúde, pois as regiões 
brasileiras possuem demandas peculiares à sua 
realidade, agravadas pelas diferenças socioeco-
nômicas6,7. Neste processo descentralizador, o 
âmbito municipal ganhou destaque por ter sido 
esta esfera de governo a que mais se beneficiou 
da partilha dos recursos financeiros e de poder. 
Contudo, coube também à esfera municipal, 
maior responsabilidade na gestão e oferta de 
serviços e ações de saúde8-10.  

 Impulsionado pelos princípios democrati-
zantes e de equidade o Estado vem buscando 
modelos eficazes de assistência e de gestão. 
Embora se registrem avanços quanto à descen-
tralização e constituição do SUS, os serviços de 
saúde ainda enfrentam desafios no âmbito da 
governabilidade, da eficiência e de resolubili-
dade. Os dirigentes buscam formas de aumentar 
o compromisso, a participação da sociedade e 
a “adesão” dos trabalhadores em torno de um 
projeto institucional que aumente a responsabi-
lidade para com seus resultados e que produza 
mudanças na organização da assistência11. 

Paralelo a este processo segue o movimento 
de profissionalização da gestão no setor saúde 
que estimula as Secretarias Municipais e Esta-
duais, lideradas pelo Ministério da Saúde (MS), 
a investirem na capacitação de gestores, tendo 
os enfermeiros uma participação ativa e nume-
ricamente expressiva. Resultado desse investi-
mento pode ser conferido no Relatório de Ava-
liação do Plano Plurianual 2008-2011 do MS12, 
que pontua as ações realizadas para melhorar 
e capacidade resolutiva das ações e serviços 
prestados à população, entre as quais estão: 
cursos de capacitação para técnicos e gestores 
estaduais e municipais, oficinas, edição de pu-
blicações periódicas. 

Dentre os profissionais que atuam na área da 
saúde, os enfermeiros, em sua prática cotidiana 
demonstram maior interesse, vocação e prepa-
ro para assumir as funções de gestor. Isto é fato 
e não ocorre ao acaso. Há investimentos claros 
neste sentido, orientados pelas políticas públi-
cas nas áreas da saúde e da educação, reforçadas pela le-
gislação profissional. A gestão é garantida ao enfermeiro, 
seja no âmbito da assistência, da equipe de enfermagem ou 
do serviço, conforme preconiza a Lei nº 7.498, Art. 11º de 
25 de junho de 198613. As Diretrizes Nacionais Curricula-
res (DNCs) para a Graduação em Enfermagem14 incluem os 
conteúdos de administração/gestão entre aqueles considera-
dos imprescindíveis ao desenvolvimento das habilidades e 
competências profissionais, sendo a única dentre as congê-
neres de graduação da área da saúde em que esses conteú-
dos estão presentes15. 

Para o exercício da função gerencial espera-se que o en-
fermeiro generalista tenha adquirido em sua graduação, al-
gumas competências próprias da área: aquelas relativas ao 
campo do conhecimento – o saber (cognitivo), as referentes 

ao campo das atitudes, em particular a liderança e a ética; 
e aquelas relacionadas ao domínio das habilidades, relati-
vas ao campo da comunicação. Numa rápida incursão pe-
los conteúdos curriculares de administração dos cursos de 
graduação em enfermagem Traldi15, destaca haver ainda 
um predomínio do ensino dos conteúdos muito focados em 
modelos de atenção individual e curativista, com foco na 
atenção hospitalar. No contexto atual de exercício da en-
fermagem há exigência de um papel mais ampliado na atu-
ação, pois esta não se dá somente na assistência direta, mas 
também no campo de ensino, da pesquisa e da gestão. Esta 
afirmativa é valida tanto para a atuação na atenção básica 
quanto para a atenção hospitalar16. Destaca que nas vivên-
cias e estágios das disciplinas que compõe o conjunto de 
conteúdos da administração, ainda predominam as expe-
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riências em ambiente hospitalar que em sua maioria estão 
focadas na intervenção baseada no modelo biomédico e na 
abordagem funcionalista do ensino da gerência dos servi-
ços. Ambas, insuficientes para atender as necessidades de 
saúde da população, sejam essas expressas no interior de 
um hospital ou nos serviços de atenção primária e por ve-
zes, trabalhada de maneira pouco reflexiva no cotidiano das 
relações de trabalho e do ensino.

Conforme preconizam as Diretrizes Nacionais Curricu-
lares (DNC)14 para o curso de graduação em Enfermagem, 
os profissionais devem estar aptos a gerir tanto a força de 
trabalho quanto os recursos físicos e materiais e de informa-
ção; serem empreendedores e lideres da equipe de saúde. 
Entre as habilidades e competências que o graduando deve 
adquirir para o exercício profissional, destacam-se a capa-
cidade de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de 
comunicar-se, de tomar decisões, de atuar como sujeito no 
processo de formação de recursos huma-
nos; saber gerenciar o processo de traba-
lho em enfermagem com princípios de 
ética e de bioética, com resolubilidade 
tanto em nível individual como coletivo.

Genericamente, a palavra competên-
cia17 refere-se a uma atribuição que al-
guém, uma instituição ou a própria pes-
soa, recebe ou se dá para tomar decisão 
sobre alguma coisa. Tomar decisão im-
plica em saber agir, correr riscos, apre-
ciar, julgar. Saber agir implica também 
compreender, saber fazer; saber explicar; 
comunicar-se; saber compreender; saber 
encontrar a razão, ou seja, a competên-
cia é aquilo que organiza e que, portan-
to, dá base para que algo possa realizar-
se enquanto representação, pensamento, 
ação, compreensão ou sentido18. Outros 
autores abordam a competência com sig-
nificado semelhante, como um agir res-
ponsável e reconhecido socialmente que mobiliza recursos, 
integra e transfere conhecimentos e habilidades e agrega va-
lor econômico à organização e valor social ao indivíduo16-18.

Estudo apoiado em Perrenoud19-21, utiliza o conceito de 
competência como a capacidade do sujeito de mobilizar 
recursos visando abordar e resolver situações complexas, 
algo que se desenvolve continuadamente. Nele se desta-
cam três características: a tomada de decisão, a mobiliza-
ção de recursos para saber agir no sentido da construção, 
e a coordenação e articulação de esquemas de ação ou de 
pensamento. 

Por isso, no desenvolvimento de competências, alguns 
verbos são fundamentais de serem trabalhados, tais como: 
abstrair, ou seja, retirar de uma situação algo que tenha 
valor de lição; generalizar, transferir com as adaptações 
que sempre serão necessárias, nos termos já mencionados; 
aprender com a experiência, sabendo que a experiência 
sempre será suficiente porque a situação é cada vez única 
e original, embora seja possível recorrer a ela, mobilizá-la. 

A mobilização de recursos está relacionada às circuns-

tâncias, aos desejos ou ao propósito de realizar uma deter-
minada ação, ou seja, que recursos podem ser mobilizados, 
dentro de nós, nas circunstâncias que realizamos uma ativi-
dade em favor de algo que valha a pena. O conhecimento 
apresenta-se como o melhor alicerce para esta mobilização. 
Outro elemento fundamental para a caracterização da ideia 
de competência é justamente o âmbito no qual ela se exerce. 
Não existe uma competência sem a referência a um contexto 
no qual ela se materialize: ela sempre tem um âmbito, o que 
nos faz considerar bastante natural uma expressão como “isto 
não é da minha competência”. De fato, quanto mais delimita-
do é o âmbito da referência, mais simples é caracterizar uma 
pessoa competente. É mais simples prefigurar um espectro de 
competências pessoais a serem desenvolvidas em um curso 
superior, de natureza profissionalizante, do que fazê-lo com 
relação a alunos da educação básica, por exemplo. Entretan-
to, a referência à ideia de competência nunca pode prescindir 

da consideração do âmbito, do contexto 
no qual ela se realizará. 

Para caracterizar melhor a solidarie-
dade entre a ideia de competência e de 
âmbito, uma análise da Matriz de Com-
petências do Exame Nacional do Ensino 
Médio22 pode ser elucidativa: capacidade 
de expressão em diferentes linguagens; 
capacidade de compreensão de fenôme-
nos físicos, naturais e sociais; capacidade 
de referir os conceitos disciplinares a con-
textos específicos, enfrentando problemas; 
capacidade de argumentar, de negociar 
significados, buscando acordos por meio 
do discurso; capacidade de projetar ações, 
de pensar propostas de intervenção solidá-
ria na realidade.

Na área da saúde, três aspectos rela-
tivos ao conhecimento, às habilidades e 
às atitudes foram relacionados por Dus-
sault23 como necessários a um dirigente 

de estabelecimento de saúde. O autor sugere que os diri-
gentes de estabelecimentos de saúde precisam: ter capa-
cidade intelectual e interpessoal que lhe permita enfrentar 
um ambiente complexo, variável e cheio de limitações; 
ter capacidade de adaptar-se para ajustar suas decisões e 
ações a um contexto particular, incluindo neste item a fa-
culdade de aprender e saber definir objetivos e estratégias 
e; ter capacidade de recrutar bons colaboradores, formá-
los e ajudá-los a crescer profissionalmente. Esse conjunto 
de habilidades, atitudes e conhecimentos foram sistemati-
zados em estudos posteriores24,25 em três campos de com-
petências para um gestor em saúde:

O dos componentes cognitivos: conceitos, teorias, mé-
todos de gestão, informações sobre produção/utilização 
de serviços;

O das habilidades: capacidade de análise, capacidade es-
tratégica, capacidade de mobilização (de recursos) e capa-
cidade de autoformação;

O dos componentes afetivos (atitudes): dedicação, aber-
tura, autocrítica e ética.   

Sustentada nos conceitos de competência de Perre-

“De fAto, quAnto mAis 
DelimitADo é o âmbito 
DA referênCiA, mAis 

simples é CArACterizAr 
umA pessoA Competente... 
entretAnto, A referênCiA 

à iDeiA De CompetênCiA 
nunCA poDe presCinDir DA 
ConsiDerAção Do âmbito, 
Do Contexto no quAl elA 

se reAlizArá”
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noud19-21 e nos três campos identificados por Dussault23, esta 
pesquisa visou responder a seguinte questão: os enfermeiros 
que atuam nos serviços de atenção primária do SUS detêm 
as competências esperadas para um gerente de unidade de 
saúde? Na vigência de se encontrar resultados positivos à 
pergunta, as competências identificadas foram analisadas 
no intuito de tentar relacionar o seu desenvolvimento ao 
aprendizado adquirido prioritariamente durante a educação 
formal (curso de graduação e especialização) ou em cursos 
de capacitação/atualização, através da autoeducação23 ou 
ainda educação continuada26-28.

Com esse propósito, o objetivo da pesquisa foi identifi-
car, entre os enfermeiros que atuam nos serviços de aten-
ção primária do Município de Jundiaí-SP, aspectos de seu 
cotidiano profissional que podem ser relacionados às com-
petências de um gestor, no âmbito deste nível de atenção 
considerada a categorização de competência proposta por 
Dussault23 e a conceituação de Perrenoud19-21.

Sem a preocupação teórica com a distinção entre os con-
ceitos de gestão e gerência, justificadas em algumas abor-
dagens29, que relacionam a gestão como função relacionada 
à condução de processos, grupos e instituições e, a gerên-
cia como uma função de escopo mais limitada e voltada à 
“administração de coisas” tais como recursos financeiros e 
materiais, este estudo utiliza ambos como conceitos indis-
tintos, conforme defendem alguns autores24,30. 

METODOLOGIA
Este é um estudo exploratório realizado entre enfermeiros 
dos serviços de atenção primária, incluindo as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades do Programa de Saú-
de da Família (PSF) do município de Jundiaí-SP. No período 
da coleta de dados não havia na rede municipal de saúde, 
atribuição formal para o cargo de gerente ou de gestor de 
Unidade. Não obstante, acumulavam-se as tarefas adminis-
trativas com as atividades assistenciais, tal qual descrito em 
recente artigo sobre a prática gerencial dos enfermeiros no 
Programa de Saúde da Família31.

Foi obtida autorização da Coordenação de Enfermagem 
da Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí e, em atenção 
à Resolução no. 196/96, o projeto de pesquisa foi proto-
colado sob no. FR 259801, de 03/05/09 e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina  
de Jundiaí.  

A amostra, considerada de conveniência32, foi constituí-
da por 33 enfermeiros responsáveis técnicos dos serviços de 
enfermagem das unidades básicas, representando 60% dos 
profissionais em exercício na rede básica municipal de ser-
viços de saúde no período da pesquisa de campo. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário auto-
aplicado com questões semiestruturadas contendo três par-
tes: a primeira visando caracterizar os profissionais quanto 
ao estado civil, tempo de exercício profissional, idade e 
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sexo; a segunda abordando questões sobre a formação aca-
dêmica e de pós-graduação, e a terceira parte, contendo 
questões relacionadas às experiências do cotidiano no tra-
balho, buscando obter informações que levassem aos obje-
tivos da pesquisa. Nesta, foram abordadas questões relativas 
à percepção sobre seu preparo para a assunção das funções 
de gerência; sobre as características essenciais de um ges-
tor de serviços de atenção primária; sobre as atividades de 
maior importância e as que demandam mais tempo de um 
gestor de unidade de atenção primária à saúde.

Para a análise das respostas foi utilizada a categorização 
de competência proposta dor Dussault23 e a conceituação 
de Perrenoud19-21.

A abordagem dos enfermeiros foi sugerida pela coorde-
nação de enfermagem da Secretaria da Saúde que liberou 
alguns minutos de uma reunião de equipe para se explicar 
os objetivos da pesquisa. Os envelopes com a documenta-
ção da pesquisa foram entregues e recolhidos na unidade.

RESULTADOS
Dos 33 enfermeiros respondentes, a expressiva maioria 
(87.8%) é do sexo feminino. Dentre os participantes, 42% 
(14 enfermeiros) deram continuidade em sua formação, fa-
zendo pelo menos um curso de especialização, dos quais 
(9), 64% escolheram a área de gestão em saúde. 

Quando questionados sobre o desempenho das funções 
de gerência, 93% dos participantes afirmaram exercê-la em 
seu cotidiano; os demais relataram não fazê-lo por julgar 
não ter preparo para o exercício de tal função, remetendo o 
despreparo a falha no ensino dos conteúdos de administra-
ção nos cursos de graduação. 

O aprendizado adquirido no local de trabalho e através 
das capacitações realizadas na instituição foi apontado 
como a principal fonte de aquisição de subsídio cogniti-
vo para o desenvolvimento das habilidades necessárias ao 
exercício da gestão, seguido dos cursos de especialização 
e de graduação. 

Uma das questões oferecia opções entre as quais o enfer-
meiro deveria optar por apenas duas características essen-
ciais a um gestor na área de saúde: saber tomar decisão; 
saber negociar; ter discurso conciliador; saber agir sozinho; 
destacar-se em procedimentos técnicos; saber ouvir; agir 
com autonomia; e ter competência técnica. As respostas de 
maior frequência foram: saber tomar decisão, com 31.8% e 
ter competência técnica, com 21.2% das respostas.

Com relação ao âmbito das funções da gerência, a da 
Equipe de Enfermagem foi apontada como a de maior fre-
quência, seguida pela da Administração do Serviço ou Setor 
de Enfermagem e em último lugar a da Assistência. 

Quando questionados sobre as características que bus-
cam verificar num processo seletivo para composição de 
sua equipe, os respondentes apontaram que a competência 
técnica e atitude ética são essenciais.

Dentre tantas responsabilidades relacionadas ao exer-
cício da profissão nos serviços de atenção primária, os 
enfermeiros foram incentivados a indicar livremente qual 
atividade demanda maior tempo dele na função de gestor.  
As respostas foram sistematizadas e categorizadas em três 
grupos de atividades constantes na Tabela 1.

Na Tabela 2 estão apresentadas as respostas sobre o grau 
de importância atribuído pelos enfermeiros às atividades re-
lacionadas à gestão.

 

Tabela 2 - Atividades segundo o grau de importância atribuída a gestão pelos enfermeiros dos serviços de atenção primária – 
Jundiaí, 2009

Tipo de Atividade
Diagnosticar	e	buscar	solução	para	problemas	da	população		

Garantir	a	continuidade	da	proposta	de	trabalho

Implantar	fluxos	e	processos

Manter	a	motivação	da	equipe

Capacitar	a	equipe

Atuar	no	processo	de	adequação	de	RH

Manter	em	dia	os	processos	administrativos	(relatórios,	solicitações)

Atuar	no	processo	de	adequação	de	recursos	materiais																																																																				

N
		17

13

12

10

			9

			3

			1

			1

%
25.8

19.7

18.2

15.2

13.6

	4.5

		1.5

	1.5

 
 
 
 

 

Tabela 1 - Atividades que demandam maior tempo do enfermeiro nos serviços de atenção Primária. Jundiaí - 2009

Tipo de Atividade
Tarefas	administrativas	/	burocráticas	(relatórios,	solicitações,	fluxos,	organização	do	serviço,	adequação		

de	protocolos,	definição	de	estratégias,	discussão	de	políticas	públicas,	administração	de	recursos	materiais,	

reuniões	com	a	gerência	geral).

Educação	continuada	(capacitação	da	equipe,	treinamentos,	supervisão	da	equipe	administrativa,	manutenção		

da	motivação	da	equipe).

Busca	de	solução	para	problemas	relacionados	à	atividade	assistencial;	identificação	de	prioridade	nas	soluções.

Não	responderam

N
17

7

		

6

3

%
52

21

18

9
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administração em atenção primária à saúde

A atividade que julgam os pesquisados em ter maior im-
portância no processo de gestão é diagnosticar e solucionar 
problemas de saúde da população. Posição reforçada pela 
atividade indicada em segundo lugar, com quase 20% das 
indicações e que se refere à garantia da continuidade da 
proposta de trabalho.  Nota-se coerência nas respostas atri-
buídas nesta pergunta, podendo insinuar o grau de compro-
misso dos profissionais com o modelo de atenção à saúde.

Entretanto, quando as respostas dessa pergunta são com-
paradas às da Tabela 1, nota-se que diagnosticar e buscar 
solução para problemas de saúde da população aparece em 
terceiro lugar entre as tarefas que demandam maior tempo 
do gestor no cotidiano das atividades do serviço de atenção 
primária. Sugere que a atividade que demanda mais tempo 
do trabalho do enfermeiro da Unidade de Saúde não é, ne-
cessariamente, a que têm maior importância para o profis-
sional, em sua percepção. Isto pode indicar o conflito entre 
as exigências próprias das funções de gerente do serviço e a 
de gerente da equipe de enfermagem, uma vez que os servi-
ços de atenção primária do município, no período da coleta 
de dados, não dispunham de um gerente 
de unidade/serviço formalizado no âm-
bito da administração municipal. As fun-
ções desse cargo eram assumidas infor-
malmente pelos enfermeiros da unidade, 
em detrimento das funções assistenciais.

No campo das competências, pode-
se observar que apesar da demanda de 
atividades exercidas pelo profissional, 
há discernimento sobre o que se faz 
prioridade. Existe uma capacidade de 
mobilizar recursos humanos (equipe de 
enfermagem, equipe administrativa) e 
compreensão de que estes necessitam 
de atualização – educação continuada, 
e reflexão das práticas para que juntos, 
possam pensar em estratégias e auxiliar 
no atendimento a população. 

Vale destacar que as habilidades cita-
das como indispensáveis ao gestor são adquiridas por meio 
que se convenciona denominar de educação continuada, ou 
seja, aquela obtida através de cursos, seminários, palestras e 
reflexões realizadas principalmente no ambiente de trabalho, 
como foram colocadas pelos respondentes, denominada por 
Dussault como autoformação. O curso de graduação não foi 
referido como fonte de conhecimento e sustentação para a ati-
vidade de gestão.

Os componentes afetivos são demonstrados quando os 
profissionais dizem que a maior motivação para a perma-
nência no serviço ou na função é o compromisso com a 
profissão; a realização profissional; a vontade de ajudar o 
próximo; a satisfação em atingir seus objetivos e transformar 
o serviço de saúde, consequentemente, ser sujeito no pro-
cesso de manutenção dos princípios do SUS.

Os resultados da pesquisa corroboram as competências ci-
tadas por Dussault23 e indicam que as principais qualidades 
de um gestor na opinião dos enfermeiros participantes da pes-
quisa foram: ter competência técnica e saber tomar decisões. 
Indicam que o conhecimento técnico-científico é valorizado 

ao escolherem cursos de especialização para atualizar seus 
conhecimentos e subsidiar o exercício de suas atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sugere que os enfermeiros dos serviços de aten-
ção primária do município de Jundiaí possuem as compe-
tências necessárias para o exercício da gestão e conseguem 
desenvolver estratégias para mobilizar os recursos neces-
sários para tomar decisões no cotidiano do trabalho. De-
monstram saber definir as prioridades em meio às deman-
das excessivas de tarefas, manterem-se atualizados através 
da educação continuada e motivados para o exercício da 
função assistencial e de gestão em função do comprometi-
mento pela profissão.

Nesta pesquisa pôde-se observar que apesar da demanda 
excessiva de atividades que os enfermeiros relataram desen-
volver, demonstram ter discernimento das prioridades no 
exercício da função de gestor. Apontam que diagnosticar e 
solucionar problemas de saúde da população compreende a 
atividade de maior importância e que saber tomar decisão 

é uma característica essencial a um gestor 
na área de saúde.

No campo dos componentes cogni-
tivos – relacionados por Dussault como 
os conceitos, teorias, métodos de gestão, 
informações sobre produção/utilização 
de serviços, assim como a capacidade de 
analisar a situação, de traçar estratégias, 
de mobilização de recursos para encami-
nhar as decisões e de promover a auto-
formação, os resultados indicaram que 
os enfermeiros estão preparados para 
a gestão. Os subsídios para o exercício 
dessa função são adquiridos principal-
mente através da autoformação/educa-
ção continuada. 

Os cursos de especialização são indi-
cados também como uma maneira de de-
senvolver as competências necessárias ao 

bom desempenho das funções relativas à gestão. O ensino de 
graduação, por sua vez, não foi apontado como importante no 
desenvolvimento das competências para a gestão, o que pode 
ser explicado pelo fato da maioria dos entrevistados ter con-
cluído a graduação antes da publicação das DNCs. 

O processo de alteração dos currículos orientado nas 
DNCs e em metodologias mais flexíveis está ocorrendo e 
mostra-se de extrema importância para que o graduando 
adquira as competências gerenciais e atue como sujeito no 
processo de formação de recursos humanos. 

A ética é uma característica essencial ao profissional que 
pretende compor uma equipe de trabalho e a afetividade é 
demonstrada no compromisso com a profissão, na vontade 
de atingir seus objetivos e na satisfação em ajudar o pró-
ximo. Isto indica que os enfermeiros participantes possuem 
as competências categorizadas por Dussault como compo-
nentes do campo afetivo, reafirmados nas DNCs como: sa-
ber gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com 
princípios de ética e de bioética, com resolubilidade tanto 
em nível individual como coletivo.                     

“os Cursos De 
espeCiAlizAção são 
inDiCADos tAmbém 
Como umA mAneirA 

De Desenvolver 
As CompetênCiAs 

neCessáriAs Ao bom 
Desempenho DAs funções 

relAtivAs à gestão”
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