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RESUMO
Objetivo: analisar as perspectivas referentes às competências dos discentes de Enfermagem para a atuação nas
atividades de gestão e de gerência nos serviços públicos de saúde. Método: trata-se de um estudo quantitativo,
analítico, transversal, com 150 graduandos de Enfermagem. Utilizou-se um questionário para a coleta de dados.
Empregou-se a análise estatística e se apresentaram os resultados em forma de tabelas. Resultados: revela-se que a
capacidade de supervisão de Enfermagem esteve presente em 80% dos estudantes, contudo, existiu uma queda
preocupante desta aptidão no 10º período, com apenas 26,7% dos estudantes referindo ter capacidade. Conclusão:
conclui-se que existem dificuldades de utilização das ferramentas e instrumentos de gestão e gerência pelos discentes
de Enfermagem, sugerindo-se maiores discussões e experiências práticas nas instituições de ensino na área de
administração e gerência a fim de aprimorar as competências dos egressos neste quesito. Descritores: Gestão em
Saúde; Organização e Administração; Educação em Enfermagem; Supervisão de Enfermagem; Mercado de Trabalho;
Enfermagem.
ABSTRACT
Objective: to analyze the perspectives regarding the competences of nursing students to perform in management and
management activities in public health services. Method: this is a quantitative, analytical, cross-sectional study with
150 undergraduate nursing students. A questionnaire was used for data collection. Statistical analysis was used and
results were presented in tables. Results: it is revealed that nursing supervision capacity was present in 80% of
students, however, there was a worrying drop in this ability in the 10th period, with only 26.7% of students reporting
having capacity. Conclusion: it is concluded that there are difficulties in the use of management and management
tools and instruments by nursing students, suggesting further discussions and practical experiences in teaching
institutions in the area of administration and management in order to improve the skills of graduates in this area.
Descriptors: Health Management; Organization and Administration; Education in Nursing; Nursing Supervision; Job
Market; Nursing.
RESUMEN
Objetivo: analizar las perspectivas sobre las competencias de los estudiantes de Enfermería para la actuación en las
actividades de gestión y gerencia en los servicios de salud pública. Método: se trata de un estudio cuantitativo,
analítico, transversal con 150 estudiantes de Enfermería. Se utilizó un cuestionario para la recopilación de datos. Se
utilizó el análisis estadístico y los resultados se presentaron en tablas. Resultados: se revela que la capacidad de
supervisión de Enfermería estuvo presente en el 80% de los estudiantes, sin embargo, hubo una caída preocupante en
esta capacidad en el décimo período, con solo el 26.7% de los estudiantes que informaron tener capacidad. Conclusión:
se concluye que existen dificultades en el uso de herramientas e instrumentos de gestión y gerenciamiento por parte de
los estudiantes de Enfermería, lo que sugiere nuevas discusiones y experiencias prácticas en las instituciones de
enseñanza en el área de administración y gestión con el fin de mejorar las habilidades de los estudiantes en esta área.
Descriptores: Gestión de la Salud; Organización y Administración; Educación en Enfermería; Supervisión de Enfermeira;
Mercado de Trabajo; Enfermería.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que a formação do enfermeiro é um
tema bastante discutido na atualidade e isso se
deve às transformações socioeconômicas que
emergiram com a globalização. Promoveram-se,
pelo crescente avanço tecnológico, científico e
industrial, associado à facilidade do acesso às
informações e à comunicação, mudanças na
sociedade e nos setores que a compõem, dentre
eles, o setor saúde. Tende-se a dinâmica das
organizações de saúde a estar em mudança
contínua, adaptando-se a cada novo modelo de
assistência que se vincula às características e aos
comportamentos da sociedade.1
Percebe-se, neste sentido, a necessidade de
transformações emergentes nos currículos dos
profissionais que atuam neste cenário, com base
em um ensino que promova competências, como
proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
os Cursos de Graduação em Enfermagem
(DCN/ENF), atualmente em vigor, a partir da
resolução nº 03, de novembro de 2011. Surge-se
tal proposta como reflexo de um mercado de
trabalho no SUS exigente e diversificado com
necessidade de aprimorar e qualificar os
profissionais
para
o
desenvolvimento
de
competências e habilidades voltadas a atenção à
saúde, tomada de decisão, liderança, trabalho em
equipe, comunicação, educação permanente,
administração e gerenciamento, consideradas
essenciais para a sua formação.2-3
Salienta-se que, quantos aos aspectos da
empregabilidade, o setor privado, até o ano de
2000, era o maior empregador no âmbito da
saúde, e seu percentual correspondia a 54% dos
vínculos. Observa-se, no entanto, que, nas últimas
décadas, o mercado de trabalho do Sistema Único
de
Saúde
(SUS)
apresentou
crescimento
significativo, com o aumento no número de
empregos formais, e tais aspectos tiveram
influências pelo aumento na acessibilidade aos
serviços de saúde proposto por princípios e
diretrizes desse sistema, bem como a partir da
municipalização de sua rede de assistência.4
Destaca-se que a descentralização dos serviços
de saúde teve ênfase no processo de
municipalização e foi um dos marcos que
promoveram, aos municípios, competências
administrativas e financeiras para criarem ações
de saúde pautadas nas necessidades locais e de
acordo com as interações entre os municípios.
Vem-se a legalidade desse processo acontecendo
desde as Normas Operacionais Básicas (NOB 01 e
NOB 96) e vigora a cada nova política de saúde.5-6
Sabe-se que, nessa conjuntura, uma rede de
gestão e gerência estruturou-se, aumentando as
disponibilidades para o exercício laboral não só na
área assistencial, mas em cargos administrativos e
gerenciais. Percebe-se, não obstante, que o
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gerenciamento já é parte do processo de trabalho
da Enfermagem por anos, visto que enfermeiros
tentam conciliar os modelos administrativos ao seu
cotidiano, cujo papel principal consiste no cuidar
ao paciente.4
Acrescenta-se que o gerenciamento do cuidar é
complexo e exige uma visão de administração do
macroambiente e microambiente de trabalho onde
essas vertentes se inter-relacionam, possibilitando
o cuidado direto e indireto ao cliente.4
Conceituam-se os termos gestão e gerência, no
campo laboral, como as funções de gestão em
saúde que representam o conhecimento aplicado
no manejo das organizações como um todo, na
capacidade de gerir um sistema maior, onde estão
inseridos aspectos gerenciais que consideram os
diagnósticos situacionais locais de redes, esferas
públicas, hospitais, laboratórios, clínicas e demais
instituições e serviços de saúde. Tendem-se os
profissionais a planejar, prevenir, provir e
controlar os recursos materiais e humanos para o
bom funcionamento do serviço; além disso,
desenvolvem a gerência do cuidado com
habilidades cognitiva, analítica, comportamental e
de ação.1,7
Percebe-se que, no mundo pós-moderno, a
aquisição da competência gerencial é possível e
deve basear-se nos ensinamentos produzidos pela
experiência individual a partir das vivências do
serviço em que se atua. Dever-se-ão todos os
profissionais do setor saúde ser dotados dessa
competência e, principalmente, de competência
do conhecimento, onde as propostas que compõem
o SUS deverão ser largamente estudadas,
praticadas e defendidas.5
Salienta-se que o aprimoramento dessas
habilidades deve ser na graduação, e o curso de
Enfermagem é um dos poucos, na área da saúde,
que possuem, nas diretrizes curriculares, carga
horária específica para as disciplinas de
administração. Favorece-se, por essa possibilidade
de formação, a articulação com os diferentes
saberes, sendo capaz de construir uma prática
profissional que referencia não somente a troca de
conhecimentos e habilidades, mas também o
aprimoramento de atitudes pessoais e relacionais
que visam a um projeto comum para a
transformação da realidade em saúde.1-2
Observou-se, em um estudo que traçou o perfil
dos gerentes nos serviços da Atenção Primária à
Saúde (APS), a partir das publicações entre os anos
de 2006 a 2015, a forte presença de enfermeiros,
estando justificada pelas habilidades de integrar
cuidados em saúde, associando gerência e
assistência. Torna-se necessário, dessa forma, que
as Instituições de Ensino Superior (IES) formem
egressos de Enfermagem com competências nas
áreas administrativas e gerenciais, pois esses
aspectos fazem parte do campo de atuação
prático dessa categoria.8 Surgiu-se, diante disso, a
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seguinte questão norteadora da pesquisa: “Quais
as perspectivas referentes às competências dos
discentes de Enfermagem para a atuação na
gestão e na gerência dos serviços públicos de
saúde?”.

pesquisadora que se encontrava disponível para a
retirada de dúvidas e aceite de possíveis
desistências durante o preenchimento do
questionário. Destaca-se que o tempo médio para
preenchimento do instrumento foi de 15 minutos.

Afirma-se que a hipótese desta pesquisa é que
devido às insuficientes discussões e atividades
práticas nas disciplinas de Administração de
Enfermagem,
os
alunos
não
obtêm
as
competências necessárias para desempenhar as
complexas atividades de gestão e gerência, tendo
dificuldades de atuação como egressos no mercado
de trabalho.9

Utilizou-se planilha eletrônica Microsoft Excel®
para tabular os dados e software aplicativo
Statistical Package for Social Science - SPSS®,
versão 20, para analisá-los. Realizaram-se as
análises com base no tipo de dado (nominal,
ordinal, contínuo e discreto) e, para a análise
estatística
descritiva,
foram
calculados:
frequência; média, desvio-padrão; erro padrão da
média e intervalo de confiança de 95%. Empregouse, para a análise inferencial, o teste quiquadrado, seguido do teste exato de Fisher, em
casos dos valores esperados menores de cinco.
Utilizou-se, para a comparação de médias entre os
grupos, o teste t de Student de amostras
independentes. Consideraram-se, para todas as
análises, as diferenças entre os grupos
significativas com valores de p < 0,05.
Consideraram-se,
também,
as
diferenças
detectadas das variáveis entre os grupos que se
percebiam capazes em realizar atividades
relacionadas à sua atuação no SUS.

OBJETIVO
● Analisar as perspectivas referentes às
competências dos discentes de Enfermagem para a
atuação nas atividades de gestão e de gerência
nos serviços públicos de saúde.

MÉTODO
Trata-se de um estudo quantitativo, analítico,
transversal realizado em 2016 com graduando de
Enfermagem de uma faculdade particular em
Alagoas. Distribuíram-se os discentes entre os dez
períodos do curso para garantir a participação dos
vários níveis de desenvolvimento acadêmico que
compõem o curso de Enfermagem. Compõe-se a
amostra por 15 estudantes para cada período,
resultando em um total de 150 pesquisados.
Utilizou-se um questionário produzido e já
reconhecido por meio da literatura nacional e
internacional,
adaptado
ao
curso
de
11
Enfermagem, composto por 26 perguntas abertas
e fechadas e disposto em cinco partes: perfil
sociodemográfico dos pesquisados; impressões dos
sujeitos em relação ao curso; processo de ensino e
aprendizagem;
mercado
de
trabalho
em
Enfermagem e Saúde Coletiva (SUS e ESF).
Entregou-se o questionário em sala de aula pela

Atenderam-se às recomendações éticas, sendo
a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Faculdade Estácio de Alagoas, com o
processo
número
1.380.775
e
CAAE:
46912515.4.0000.5012, em 23 de dezembro de
2015.

RESULTADOS
Observou-se que a amostra estudada foi
composta de 150 alunos de Enfermagem, que
apresentou a idade média de 27 anos (média de
27,87 min-máx de 17-53; desvio-padrão 7,181),
sendo 88% compostos pelo sexo feminino e 46%
naturais do interior de Alagoas (Tabela 1).

Tabela 1. Dados referentes à caracterização dos sujeitos pesquisados. Maceió
(AL), Brasil, 2016.
Variáveis
n
%
Média Mín - Máx
Desviopadrão
Idade
150
27,87
17 - 53
± 7,181
Sexo
Feminino
132
88
Masculino
18
12
Naturalidade
Maceió
66
44
Interior de Alagoas
69
46
Outras capitais
6
4,3
Outras cidades do interior
8
5,7
do Brasil
Período (1ª – 10ª)
150
100

Revela-se, sobre a capacidade do curso em
preparar para o mercado de trabalho, que 82% dos
pesquisados afirmaram estar supridos em relação à
sua formação em Enfermagem. Referiu-se,
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também, que dedicariam 8h diárias de suas
atividades laborais ao setor público (94%) (Tabela
2).
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Tabela 2. Frequência da capacidade do curso em preparar para o mercado de
trabalho e dedicação de 8h diárias de suas atividades laborais ao setor público.
Maceió (AL), Brasil, 2016.
n
%
Capacidade do curso em preparar para o mercado de trabalho
Sim
123
82
Não
10
6,7
Não sei
17
11,3
Dedicaria oito horas de trabalho diárias ao serviço público
Sim
141
94
Não
9
6

Salienta-se que outro dado importante foi
quanto à expectativa de atuação na profissão na
qual 24,7% dos estudantes, após a graduação, têm

expectativas de trabalhar exclusivamente no setor
público (Tabela 3).

Tabela 3. Frequência da expectativa de trabalho após a graduação. Maceió (AL), Brasil, 2016.
Variáveis
n
%
Expectativa de trabalho após a graduação
Setor Público
37
24,7
Setor Privado
2
1,3
Setores público e privado
104
69,3
Magistério
4
2,7
Administração dos serviços de saúde
1
0,7
Pesquisa
2
1,3

Avaliou-se, também, a associação entre a
capacidade de realizar supervisão da equipe de
Enfermagem na saúde pública com o período do
curso, existindo diferença estatística (p = 0,02)
nos vários períodos do curso em relação à
capacidade de supervisionar a equipe de
Enfermagem. Aponta-se, pelos dados, que
somente a partir do 7º período começaram a

existir valores maiores de 80% de estudantes que
se percebiam com esta capacidade; contudo,
existiu uma queda preocupante desta aptidão no
10º período, com apenas 26,7% dos estudantes
referindo ter capacidade de realizar supervisão da
equipe de Enfermagem na saúde pública (Tabela
4).

Tabela 4. Capacidade de realizar a supervisão da Equipe de
Enfermagem na Saúde Pública com o Período do Curso. Maceió
(AL), Brasil, 2016.
Variáveis
Sim
Não
n
%
n
%
p
OR
IC
valor
95%
Capaz de Realizar supervisão da Equipe de Enfermagem na
saúde pública
Período
4 26,7 11 73,3
1º
5 33,3 10 66,7
2º
4 28,6 10 71,4
3º
6
40
9
60
4º
5 31,3 11 68,8 0,02
--5º
7 46,7
8
53,3
6º
12
80
3
20
7º
9
60
6
40
8º
10 66,7
5
33,3
9º
4 26,7 11 73,3
10º
4 26,7 11 73,3

Realizado teste exato de Fisher considerando
significância de p ˂ 0,05.
Observou-se que a associação da capacidade de
realizar reuniões administrativas com gestores,
profissionais e usuários de saúde para tratar de
assuntos da saúde pública e a percepção sobre
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mercado de trabalho em Enfermagem e sobre
Saúde Coletiva não teve variáveis significativas,
pois todos os valores de p apresentados foram
sempre maiores que 0,05 (parâmetro de
significância estabelecido) (Tabela 5).
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Tabela 5. Associação entre a capacidade de realizar reuniões administrativas com gestores, profissionais e
usuários de saúde para tratar de assuntos da saúde pública e a percepção sobre mercado de trabalho em
Enfermagem e sobre a Saúde Coletiva. Maceió (AL), Brasil, 2016.
Variáveis
Sim
Não
N
%
N
%
p valor
OR
IC 95%
Expectativa de trabalho depois da
graduação
Setor público
20
13,3
17
11,3
0,906
2,57
0,76 - 0,87
Setor privado
2
1,3
0
0,0
0,906
2,57
0,76 - 0,87
Setores público e privado
56
37,3
48
32
0,906
2,57
0,76 - 0,87
Magistério
2
1,3
2
1,3
0,906
2,57
0,76 - 0,87
Administração dos serviços de saúde
1
0,7
0
0,0
0,906
2,57
0,76 - 0,87
Pesquisa
1
0,7
1
0,7
0,906
2,57
0,76 - 0,87
O curso de Enfermagem da Estácio
FAL está capacitando para a inserção
no atual mercado de trabalho
Sim
71
47,3
52
34,7
0,18*
Não
3
2
7
4,7
0,18*
Não sei
8
5,3
9
6
0,18*
O mercado de trabalho está propício
aos futuros enfermeiros assistenciais
Sim
57
38
47
31,3
0,32*
Não
15
10
17
11,3
0,32*
Não sei
10
6,7
4
2,7
0,32*
Onde gostaria de exercer a profissão
Interior de Alagoas
30
20
29
19,3
0,382*
Maceió
30
20
18
12
0,382*
Grandes centros
9
6
12
8
0,382*
Não sei
9
6
4
2,7
0,382*
Outro
4
2,7
5
3,3
0,382*
Pretende se especializar
Sim
82
54,7
67
44,7
0,453*
0,45
0,37-0,53
Não
0
0,0
1
0,7
0,453*
0,45
0,37-0,53
Possui alguma experiência de ensino
no SUS
Sim
61
40,7
41
27,3
0,14
1,91
0,95 - 3,83
Não
21
14
27
18
0,14
1,91
0,95 - 3,83
Sente-se preparado para atuar no SUS
Sim
65
43,3
48
32
0,15
1,59
0,75 - 3,36
Não
17
11,3
20
13,3
0,15
1,59
0,75 – 3,36
Faria as disciplinas que envolvem o
conteúdo da Saúde Coletiva se
optativas
Sim
77
51,3
61
40,7
0,26
1,76
0,53 - 5,84
Não
5
3,3
7
4,7
0,26
1,76
0,53 - 5,84

DISCUSSÃO
Observa-se que a predominância da faixa etária
no estudo em questão foi de 27 anos,
aproximando-se dos resultados de outra pesquisa
realizada em 2015, onde a média da idade dos
alunos estava entre 21 a 26 anos, correspondendo
a 93,2% dos graduandos de Enfermagem. Indica-se,
com isso, que os jovens iniciam cada vez mais
cedo o Ensino Superior, concluindo suas atividades
universitárias e sendo inseridos no mercado de
trabalho, porém, muitas vezes, sem maturidade
emocional para exercer as responsabilidades
advindas da profissão.12
Analisou-se
um
estudo
realizado
com
enfermeiros recém-graduados em Montes Claros,
Minas Gerais, no qual se revelou que as principais
dificuldades encontradas no processo de liderança
e gestão envolveram superar o preconceito da
limitada experiência e da pouca idade a fim de
obter a credibilidade da equipe na mudança de
papel. Pontua-se que outro aspecto que acontece
nas graduações em Enfermagem é o número
moderado de evasões que pode estar relacionado,
Rev enferm UFPE on line. 2019;13:e240535

muitas vezes, com a imaturidade para a escolha
da profissão.9,13
Mostrou-se, em relação à predominância dos
sexos na Enfermagem, que esta é considerada
feminina, visto que 90% da categoria ainda é
composta por mulheres; contudo, existe uma
tendência para a ascensão de profissionais e de
estudantes do sexo masculino nos últimos anos,
trazendo
novos
direcionamentos
para
a
14
formação.
Informa-se que, na pesquisa em
questão, 12% dos discentes são do sexo masculino
(Tabela 1), e esse novo perfil foi fato evidenciado
em outro estudo, com 276 graduandos do curso de
Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde (CCS)
da UVA, em Sobral-CE, onde a presença masculina
compreendeu 21,4% (59) do total dos estudantes.
Percebe-se, assim, uma inclinação do mercado,
que vem desde 1990, em caminhar para a
igualdade de gêneros na profissão, desmistificando
a cultura histórica de ser uma profissão exclusiva
das mulheres.15
Destaca-se um fator importante do perfil dos
alunos da IES estudada, onde a maioria (46%) dos
pesquisados (Tabela 1) reside no interior do Estado
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de Alagoas e esse perfil deve-se à ampliação do
número de vagas nos cursos de graduação que se
deu em determinado estágio de desenvolvimento
do SUS. Tornou-se necessário, devido ao novo
modelo de atenção à saúde, um aumento de
profissionais de Enfermagem para atender às
necessidades do mercado de trabalho voltadas
para o contexto político e social. Levou-se, pela
expansão dos programas na Atenção Básica a
Saúde (ABS), como a implantação da Estratégia
Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio à
Estratégia da Família (NASF), a partir do processo
de municipalização, à iminência de um maior
número de profissionais de nível superior, porém,
com isso, surgiu um número excessivo de cursos de
graduação em Enfermagem, apontando para uma
reflexão sobre a qualidade desse ensino e com que
competências estariam sendo formados estes
profissionais.15
Salienta-se que a sobrecarga de profissionais
enfermeiros disponíveis no mercado de trabalho
favorece a diminuição da média salarial, aumenta
as fragilidades dos vínculos empregatícios, além
do excedente, muitas vezes, aceitar formas de
trabalhos e salários precários.16
Percebe-se, também, a satisfação dos
acadêmicos quanto à sua formação para o
mercado de trabalho onde 82% dos discentes da
IES pesquisada (Tabela 2) afirmam sentir-se
satisfeitos, porém, 18% sentem-se insatisfeitos e
tal quantitativo, no meio acadêmico, pode ser
entendido como as mudanças diárias que
demandam adaptações, muitas vezes, estressoras
e tais situações podem ocasionar, nessa
população, problemas no rendimento acadêmico e
na qualidade da assistência prestada.17
Observou-se, em um estudo semelhante
realizado com 130 graduandos de Enfermagem,
onde foram avaliados os fatores mais estressantes
da vida acadêmica, que a formação profissional
teve seu destaque no 4º domínio como o mais
estressante dentre os seis domínios estudados
(realização de atividades práticas, comunicação
profissional, gerenciamento de tempo, ambiente,
atividades teóricas e a formação profissional).
Deu-se isso, pois a formação acadêmica trazia
aspectos relacionados à preocupação do aluno com
o conhecimento adquirido na fase da formação
acadêmica, o impacto dessa formação no futuro
profissional e a percepção das possíveis atividades
a serem desenvolvidas após formado.17
Aponta-se, neste estudo, que 94% (Tabela 2)
dos pesquisados dedicariam 8h diárias de suas
atividades laborais ao setor público após a
graduação. Reflete-se, por tal dado, uma pesquisa
recente que traçou o perfil da Enfermagem no
Brasil: dos 414 mil enfermeiros com registro ativo
no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN),
constatou-se que 270 mil enfermeiros atuavam
(65,3%) no setor público, mesmo sendo as
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atividades no âmbito hospitalar as mais exercidas
neste setor. Tomou-se o cenário público um
significado particular e diferenciado dos demais,
pois envolve a produção de bens e serviços da
Enfermagem, sendo o maior empregador da
categoria.14
Sabe-se que a Reforma Sanitária Brasileira
(RSB) e o princípio da descentralização e da
municipalização levaram às mudanças na
organização, no funcionamento e na gestão dos
serviços, com a expansão dos empregos públicos
na esfera municipal. Passou-se o modelo de
atenção à saúde a focar suas ações na ABS, com a
adesão dos municípios à ESF e aos demais
programas voltados a essa rede de cuidados e,
como consequência, a força de trabalho na saúde
tornou-se
essencialmente
vinculada
aos
municípios, com a diminuição da importância e de
empregos na esfera federal. Ressalta-se que, em
1992, os municípios representavam 41,6% do total
dos empregos públicos e, em 2005, subiram sua
participação para 68,8%;18 assim, quanto às
expectativas dos possíveis egressos da IES
estudada para ingresso no serviço público, o poder
municipal parece ter maior capacidade de
absorção.
Enfatiza-se que, em um estudo onde se avaliou
a inserção do recém-formado no mercado de
trabalho, apenas 17,1% deles tiveram êxito por
meio de concursos públicos e 8,5% conseguiram
atuar neste cenário por indicação de colegas.
Torna-se perceptível, assim, que o egresso do
curso de Enfermagem precise estar bem preparado
para a realização de concursos, ter uma postura
profissional adequada e, também, possuir boa
rede de relacionamentos interpessoais a fim de
facilitar sua absorção nesta esfera.19
Mostra-se, quanto à expectativa de trabalhar
exclusivamente no setor público, que apenas
24,7% (Tabela 3) dos graduandos afirmam querer
esta realidade e, talvez, isso se deva à ideia do
"mito do múltiplo emprego" onde profissionais do
setor saúde têm a potencialidade de atuar em
vários locais. Observou-se, diferentemente do
esperado, neste mesmo estudo, que 58%, ou seja,
mais da metade dos enfermeiros com vínculo
COFEN informou ter apenas um emprego,
refletindo certa escassez de oferta de vagas para a
absorção da categoria profissional.14
Atribui-se, assim, um desequilíbrio entre a
oferta de empregos e a demanda de profissionais
que vêm se intensificando a partir do crescimento
dos cursos de graduação em Enfermagem e,
consequentemente, do número de egressos que
são lançados no mercado de trabalho a cada ano.
Viu-se, em uma pesquisa realizada com
enfermeiras na busca do primeiro emprego, a
existência de sofrimento psíquico em 18,1% das
entrevistadas, e essas apresentavam sintomas de
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depressão por estar desempregadas há mais de 18
meses após a conclusão de sua graduação.16,20
Mostra-se que, mesmo somadas as vagas do
setor público e do privado, elas são insuficientes
para
absorver
o
grande
percentual
de
profissionais, levando a uma relação prejudicial
entre a expansão de cursos e a empregabilidade,
configurando um “exército de reserva”. Percebese, além disso, que as mudanças e a
reestruturação do mercado de trabalho levaram às
terceirizações e contratos temporários, com a
redução dos postos de trabalhos e, quando esses
são ofertados, apresentam-se como precários,
informais, subempregos e com perdas salariais.20
Contribuiu-se, também, para a atual condição
de desemprego dos egressos à formação
acadêmica.20 Torna-se o primeiro emprego um
passo desafiador que acompanha o profissional e,
nesse sentido, em algumas pesquisas realizadas
com recém-formados de Enfermagem, viu-se, nas
falas, que a formação não abordou, por exemplo,
toda a complexidade que envolve a gerência de
pessoas e processos em saúde, algo peculiar da
competência do profissional enfermeiro. Sabe-se
que a liderança em Enfermagem foi uma temática
presente nas discussões da graduação, porém, com
pouco tempo de estágio na disciplina de
Administração, sendo enfatizado, por eles, o
despreparo em lidar com a complexidade dos
aspectos políticos e interpessoais intrínsecos na
atual conjuntura do mercado de trabalho.9-10
Aponta-se que o caráter administrativo e
gerencial do exercício profissional dessa categoria
salienta a supervisão de Enfermagem como um
instrumento de gerência privativo do enfermeiro.
Entende-se que essa ferramenta é capaz de
promover um planejamento, implementação e
avaliação do cuidado integral ao usuário, tendo
como finalidade definir as relações de trabalho,
objetivando uma orientação ao trabalho da equipe
de Enfermagem. Acredita-se, nesse sentido, que o
enfermeiro supervisor deve manter uma postura
ética, com atitude imparcial, flexível e de
liderança,7,21e, nesse quesito, 80% (Tabela 4) dos
pesquisados, no estudo em questão, afirmaram ter
a capacidade de exercer essa competência,
podendo ser observada a partir do 7º período.
Aponta-se, na literatura, que a liderança se
refere à competência de buscar cotidianamente
mudanças necessárias para garantir a qualidade da
assistência aos usuários, sem esquecer os fatores
organizacionais e das necessidades da equipe.
Entende-se, assim, que a supervisão em
Enfermagem pode variar de acordo com o local, a
cultura institucional e o nível de atenção na qual
se desenvolve, tendo influência também das
competências e habilidades do supervisor, que são
determinadas pelo conhecimento científico, pela
prática
clínica,
de
gerenciamento,
de
comunicação, de ética, do comportamento
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profissional, da capacidade de ensinar e de apoiar
a equipe. Desenvolve-se, no Brasil, pelo
enfermeiro, esta supervisão, obrigatoriamente,
sobre o nível técnico e elementar, estando
inseridos os agentes comunitários de saúde
(ACS).7,22
Evidenciou-se, em um estudo recente, que
buscou compreender a percepção de enfermeiras
sobre sua atividade de supervisão de Enfermagem
na Atenção Primária à Saúde (APS), a partir das
falas, que a maioria das pesquisadas respondeu
que realizava essa função cotidianamente, sendo
uma ação importante no processo de trabalho,
independentemente da alocação funcional que a
enfermeira exerça. Destacou-se como uma
ferramenta gerencial que possibilita acompanhar e
contribuir na educação permanente e no
desempenho dos profissionais da equipe de
Enfermagem, com a finalidade de melhorar a
qualidade da assistência a ser prestada aos
usuários do sistema; porém, foi referenciada uma
sobrecarga de funções, visto ter que realizar
também as atividades assistenciais.22
Destaca-se, nesse sentido, como um fator
preocupante no estudo em questão, a capacidade
do estudante em realizar a supervisão da equipe,
a qual se mostrou reduzida entre os alunos do 10º
período (26,7%) (Tabela 4). Detalha-se, sobre tal
fato, em um estudo realizado em 2015, que os
autores perceberam comportamento semelhante
em sua pesquisa com estudantes de Enfermagem
dos últimos períodos do curso, que apontaram uma
insatisfação com as questões de currículo e do
ensino, quando comparados aos estudantes mais
jovens. Deu-se isso, para tais autores,
possivelmente, por tais discentes já estarem há
mais tempo em contato com o ambiente
formativo, tanto teórico como prático, o que lhes
permite uma visão mais abrangente e crítica do
processo de ensino-aprendizagem.23
Aponta-se que outra atividade presente nas
práticas da gestão e gerência de Enfermagem é o
planejamento das ações em saúde, sendo uma das
ferramentas utilizadas por enfermeiros e demais
profissionais do setor. Compreende-se que o
Planejamento Estratégico em Saúde (PES) é um
instrumento que tem o propósito de buscar a
melhor forma de gerenciar ações que envolvem as
instituições de forma que as decisões atuais
reflitam, de maneira positiva e eficaz, no futuro.
Voltam-se,
nas
instituições
públicas,
os
profissionais
de
saúde
que
atuam
na
gestão/gerência de órgãos e setores da saúde para
a concretização de objetivos sociais por meio do
uso prático desse instrumento.24
Expressa-se, na literatura, que esta é uma
ferramenta útil, flexível e eficaz para lidar com as
necessidades da direção em cada lugar da
administração pública, pois focaliza os problemas
a partir de uma realidade sobre a qual se pretende

https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.240535

Tenório HAA, Souza IB, Gomes Junior ELG, et al.

agir, onde é necessário considerar os vários
sujeitos que compõem estes cenários, conferindo
diferentes sentidos e graus de relevância aos
problemas identificados. Envolve-se, pelo ato de
planejar, um exercício de razão e de
sensibilidade, que engloba atividades de maior ou
menor complexidade no cotidiano de trabalho e,
sob essa ótica, propicia a construção de planos
para enfrentar situações atuais ou futuras; assim,
toda atividade organizacional deve preceder de
um planejamento.25
Nota-se que um ambiente favorável para
aprofundar essas relações interpessoais, bem
como resolver problemas locais são as reuniões
com a equipe de saúde e demais atores do
processo. Torna-se possível, nas reuniões em
equipe, proporcionar maior clareza sobre os
papéis no processo de trabalho, proporcionando
tarefas coletivas necessárias para a eficiência e
eficácia das práticas de saúde. Observa-se que tais
momentos são comuns no contexto do trabalho em
saúde, porém, o modo como são realizadas estas
reuniões poderá trazer conteúdos de inovação.25-6
Acrescenta-se, sobre a capacidade de reuniões
entre gestores, profissionais e usuários para tratar
de assuntos da saúde pública, que os discentes do
estudo em questão referem aptidão para
desenvolver tal atividade (Tabela 5).
Correlaciona-se, portanto, que as reuniões são
ferramentas estimuladas pela Política Nacional de
Humanização (PNH) a partir de uma de suas
diretrizes fundamentais à cogestão. Pontua-se que
a proposição da humanização cultiva a ética de
emancipação dos sujeitos, efetivada a partir do
diálogo construído de maneira compartilhada,
onde os participantes estejam comprometidos na
gestão do processo de trabalho para debater e
construir estratégias que melhorem o acesso e a
qualidade dos serviços de saúde, em todos os
níveis assistenciais, a fim de melhorar as relações
estabelecidas entre os trabalhadores, os gestores
e os usuários.27
Observou-se,
sobre
a
necessidade
de
competências administrativas e gerenciais para
enfermeiros, em estudo realizado em 2017 que
objetivou analisar a gestão do processo de
trabalho dos gerentes das Unidades Básicas de
Saúde (UBS), unanimidade da amostra com
enfermeiros na função de gerente e coordenador
da unidade. Regulamenta-se essa prática pelo
COFEN, que estabelece atribuições de chefia,
planejamento, organização, coordenação e
avaliação dos serviços de Enfermagem, sendo a
comunicação um dos principais instrumentos do
exercício gerencial.7
Aponta-se que essa comunicação é capaz de
reunir pessoas em torno de projetos, metas,
objetivos e processos de trabalho, obtendo
resultados significativos, motivando o grupo e
criando um clima de trabalho favorável. AssumeRev enferm UFPE on line. 2019;13:e240535

Gestão e gerenciamento de Enfermagem: perspectivas...

se, pelos enfermeiros, esta função devido à sua
formação profissional, com capacidade técnicoadministrativa que, baseada nas DNC/ENF, traz
como competências gerais: a atenção à saúde; a
tomada de decisão; a comunicação; a liderança; a
administração e o gerenciamento e a educação
permanente.7,28-9
Pressupõe-se que esses aspectos sejam
essenciais no processo de trabalho do enfermeiro
e cabe às IES proporcionar, ao estudante, por meio
de disciplinas de Administração e Gerenciamento,
a capacidade de planejar, organizar, dirigir e
avaliar o processo de trabalho da Enfermagem,
oportunizando práticas reais para a realização das
condutas técnico-científicas, ético-políticas e
socioeducativas, de forma a permitir a formação
de sujeitos capazes de transformar a realidade
pessoal, trabalhista e social.28

CONCLUSÃO
Possibilitou-se, pelos dados da pesquisa, a
constatação de que as competências e habilidades
relativas à função gerencial e de gestão são partes
inerentes do exercício profissional do enfermeiro,
portanto, parece ser necessário que se discutam
as modificações que estão ocorrendo no mundo do
trabalho e no setor saúde, baseando-se nas
realidades da clientela para a construção de um
perfil profissional mais eficiente.
Destaca-se que realidades quanto à de concluir
o nível superior, na atual conjuntura trabalhista,
não garantem a empregabilidade, pois, mesmo
havendo uma maior demanda de empregos no
setor público, as vagas disponíveis não
acompanham o crescente do número de
profissionais de Enfermagem que vem sendo
inseridos todos os anos no mercado de trabalho.
Aponta-se que, mesmo para aqueles que
conseguem se inserir neste mercado, aspectos da
formação são pertinentes para garantir a
conquista e a manutenção da atividade laboral,
além da qualidade de atuação dos processos que
compõem o setor saúde, como, por exemplo, na
gestão e gerência dos serviços de saúde.
Salienta-se que as competências relativas a
estas áreas, como a supervisão de Enfermagem,
trouxeram
uma
preocupação
importante,
evidenciando, neste estudo, que os alunos do
último período do curso obtiveram uma diminuição
considerável desta capacidade, talvez por já
vivenciarem uma realidade prática e perceberam
quão complexo é gerenciar uma equipe. Sugeremse, portanto, maiores discussões e experiências
práticas nas instituições de ensino, na área de
administração e gerência, a fim de aprimorar essas
competências nos egressos.
Sugere-se, também, trabalhar as ferramentas
de planejamento em saúde de uma forma que os
discentes possam, aliados a isso, melhorar suas
relações interpessoais, com atitudes de liderança,
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tomada de decisão e criatividade, pois, como
referenciado na pesquisa, quando os sujeitos não
desenvolvem uma boa relação com os pares do
contexto, a capacidade de planejar em saúde
diminui consideravelmente, visto que o diálogo
entre os atores do processo saúde e suas relações
são imprescindíveis para a utilização dos
instrumentos de gestão.
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