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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa realizada analisou o perfil de competências gerenciais, 

necessárias aos Enfermeiros Diretores dos Núcleos de Serviços de Enfermagem do 

HSPE. Objetiva a proposição, à Diretoria Técnica e à Gerência de Enfermagem 

dessa instituição, de elaboração de um documento que apresente a descrição 

dessas competências para a atuação dos enfermeiros em seus respectivos cargos; 

e um investimento vultoso em programas de educação continuada, com vista ao 

desenvolvimento e à capacitação de sua equipe, o que contribuiria desse modo, 

para a constante melhoria da qualidade do cuidado de enfermagem, prestado aos 

usuários e aos beneficiários do HSPE.  

Com o intuito de analisar o perfil de competências gerenciais, necessárias aos 

Enfermeiros Diretores dos Núcleos de Serviços de Enfermagem do HSPE, 

levantaram-se as seguintes questões de pesquisa:  

1) Qual o perfil profissional dos Enfermeiros Diretores dos Serviços de 

Enfermagem do HSPE?  

2) Quais as competências gerenciais necessárias para os Diretores de 

Serviços de Enfermagem, de acordo com a literatura e com os relatos 

apresentados pelos Enfermeiros Diretores?  

3) Quais são as competências gerenciais que precisam ser desenvolvidas 

e/ou aprimoradas nos Enfermeiros Diretores?  

4) Como propor à Diretoria Técnica e à Gerência de Enfermagem do HSPE, 

um Programa de Educação Continuada que contribua para o 

desenvolvimento e o aprimoramento das competências gerenciais dos 

Diretores de Núcleos de Serviços de Enfermagem dessa instituição, para 

que o seu trabalho seja qualificado como de excelência e, assim, 

contribua para a melhoria da qualidade da assistência de Enfermagem, 

prestada aos usuários e aos beneficiários do HSPE? 

Dessa maneira, realizou-se uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, 

no método da pesquisa-ação, o que possibilitou a complementaridade dos dados. 

Esse estudo foi realizado no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São 

Paulo que possui 980 leitos de internação e oferece, aos seus usuários e seus 
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beneficiários, além de cuidados diretos (internações clínicas, cirúrgicas e de terapia 

intensiva, bem como emergência e consultas), diversos programas assistenciais, 

como a assistência domiciliar e o programa de desospitalização. Possui 949 

médicos, 2.020 profissionais de enfermagem e oferece atendimento de alta 

complexidade em 51 especialidades médicas.  

A equipe de enfermagem é coordenada pela Gerência de Enfermagem que 

responde, diretamente, à Diretoria do Hospital. Seguem, na escala hierárquica, os 

seis Diretores dos Núcleos dos Serviços de Enfermagem, nove coordenadores, 

49 enfermeiros encarregados, 418 enfermeiros assistenciais, 673 técnicos e 

771 auxiliares de enfermagem. Respondem, ainda, à Gerência de Enfermagem 

43 oficiais administrativos, 47 auxiliares de serviços gerais e 27 auxiliares de saúde.  

Constituíram-se nos participantes dessa pesquisa, os seis enfermeiros que 

atuam no HSPE nos cargos de Diretores dos Núcleos dos Serviços de Enfermagem 

em Pacientes Externos e SADT; nas Unidades Especializadas (Terapia Intensiva, 

Materno Infantil e Psiquiatria); no Centro Cirúrgico, Hospital Dia Cirúrgico, Central de 

Material Esterilizados e Hemodinâmica; nas Unidades de Internações Clínicas; nas 

Unidades de Internações Cirúrgicas; e na Unidade Urgência e Emergência Adulto e 

Infantil. Para ser incluído no estudo, cada participante, deveria estar no cargo de 

diretor num tempo superior a seis meses.  

Como técnica de coleta dos dados, optou-se pela utilização do Grupo Focal 

que contou com a participação dos seis enfermeiros Diretores dos Núcleos dos 

Serviços de Enfermagem do HSPE. As respostas obtidas foram submetidas à 

análise de conteúdo, modalidade temática.  

Foi possível discutir questões de contexto macro e micro que envolvem o 

processo de gestão na organização, uma vez que o grupo estava focado na tarefa 

de repensar as suas habilidades para o trabalho de diretor. Toda a discussão de 

fatores que venha a interferir no processo de gerenciamento de enfermagem é 

relevante, visto que os enfermeiros vivenciam a oportunidade de vislumbrar toda a 

complexidade organizacional, sem ficarem circunscritos, exclusivamente, a questões 

que envolvam somente a equipe de enfermagem. Essa reflexão deu mais 

visibilidade à missão e à visão institucional e evidenciou a importância do 

envolvimento coletivo para o sucesso da gestão estratégica (ARTMANN; URIBE; 

FRANCISCO, 2003).  
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A análise de conteúdo  se desenvolveu a partir de quatro núcleos temáticos 

que foram os seguintes: (1) Competências gerenciais necessárias para 

desenvolvimento de trabalho como Diretor de Serviço de Enfermagem do HSPE; (2) 

Fragilidades apresentadas pelos enfermeiros diretores do HSPE, com relação às 

competências gerenciais necessárias para o desenvolvimento de sua prática 

profissional; (3) Fortalezas apresentadas pelos enfermeiros diretores do HSPE, no 

que concerne às competências gerenciais necessárias para o desenvolvimento de 

sua prática profissional; e (4) Competências gerenciais a serem desenvolvidas e/ou 

aprimoradas nos Enfermeiros Diretores do HSPE. Essa análise gerou 40 unidades 

de contexto com 131 unidades de registro.  As categorias, emergentes das unidades 

de contexto e de suas respectivas unidades de registro, detectadas a partir dos 

quatro núcleos temáticos foram: 1) Liderança, 2) Comunicação, 3) Relacionamento 

interpessoal, 4) Trabalho em equipe, 5) Planejamento e organização, 6) Tomada de 

decisão, 7) Visão Sistêmica e 8) Aquisição de conhecimento.  

2 O QUE A PESQUISA APONTA 

Após a análise dos resultados, foi possível desenvolver uma visão crítica e 

construtiva, acerca das competências gerenciais necessárias para qualificar, como 

de excelência, o cargo de ‘Diretor de Núcleo de Serviço de Enfermagem do HSPE’. 

Esse ponto de vista foi desenvolvido de acordo com as competências gerencias, 

definidas pelo “Projeto Competências” do COREN-SP (2008), apresentadas no 

referencial teórico dessa pesquisa.  

Os enfermeiros, participantes do estudo, reconheceram que não foram 

preparados para assumirem o cargo de Diretor de Núcleo dos Serviços de 

Enfermagem do HSPE, embora possuíssem práxis em cargos de liderança e 

especialização em administração hospitalar.  

Essa constatação está em conformidade com o pensamento de Dutra (2001), 

o qual afirma que a contribuição das pessoas depende do quanto estas percebem as 

demandas do contexto e a capacidade de mobilizar as suas competências, 

habilidades e atitudes para atender a essas demandas. Essa compreensão advém 

da experiência profissional e pessoal e da aquisição de conhecimento estruturado.  
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O ápice do desenvolvimento técnico do Grupo Focal ocorreu quando os 

enfermeiros, em função dessa dinâmica, mostraram-se predispostos a refletirem 

sobre as suas carências e necessidades. Nesse momento, os diretores identificaram 

as competências que possuíam, as que precisavam ser aprimoradas e as que 

precisavam ser adquiridas.  

De modo geral, percebe-se que o grupo de Enfermeiros Diretores possui 

maturidade grupal, o que permitiu as análises de suas competências e de suas 

forças impulsoras e restritivas, para encaminhamento dos procedimentos no 

trabalho. 

Dentre as competências gerenciais, apresentadas pelos diretores como 

necessárias para o desenvolvimento de trabalho como Diretor de Núcleo de Serviço 

de Enfermagem do HSPE, destacaram-se: a Liderança; a Comunicação; o 

Relacionamento Interpessoal; o Trabalho em equipe; o Planejamento e a 

Organização; a Tomada de Decisão; a Aquisição de Conhecimento; e a Visão 

Sistêmica. 

Durante o processamento das experiências pessoais, o ato da verbalização 

possibilitou a aproximação e a nucleação do grupo, bem como a identificação entre 

os integrantes, os quais compartilharam os seus receios, as suas dificuldades em 

lidar e motivar a sua equipe, as suas ansiedades e alegrias. Por conseguinte, foi 

possível perceber que existiam outros indivíduos que vivenciavam a mesma 

experiência. Desse modo, eles se sentiram capazes de apoiar e receber suporte, 

trocar sugestões, bem como se apropriarem dos fatores terapêuticos do grupo 

(MOTTA; MUNARI, 2006).  

Uma análise detalhada do processo do grupo mostrou que esses profissionais 

estão atentos às suas competências e abertos aos processos de mudança. No 

entanto, depararam-se com limitações que englobam o desconhecimento de suas 

fragilidades, no que se refere às competências gerenciais necessárias para o 

desenvolvimento de sua prática profissional, as quais foram destacadas como: 

Necessidade de maior Liderança, por parte do gestor, com a equipe de enfermeiros; 

1) Necessidade de aprimoramento da Comunicação, do Relacionamento 

Interpessoal, do estabelecimento de relações de trabalho, fundamentadas na troca 

de saberes e nas relações horizontais; 2) Necessidade de Planejamento e 

Organização; 3) Necessidade de constante atualização de seu conhecimento, a 
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partir da educação continuada/permanente; e 4) Necessidade da capacidade de 

Visão Sistêmica da instituição.  

Foi constatado, igualmente, a existência de fragilidades nas ações de muitos 

profissionais que foram formados na graduação, ainda, na perspectiva da 

administração burocrática. Essa constatação levantou a necessidade dos 

profissionais em buscar novos conhecimentos e ferramentas da gestão 

contemporânea (VECINA; MALIK, 2007; ARTMANN; URIBE; FRANCISCO, 2003; 

MEYER; BECKER; VANDENBERGHE, 2004).  

Na percepção dos participantes do grupo, o modelo de processo de trabalho 

ideal se encontra bastante distante de uma realidade concreta. Essa afirmação está 

fundamentada na sua prática diária quando se deparam com a falta de 

infraestrutura, de comunicação, de motivação da equipe, e de reconhecimento que 

são elementos essenciais para a implementação dos pressupostos da humanização 

do atendimento (MUNARI et al., 2008).  

Desse modo, o grupo percebe a contradição entre a ação e a prática, o que o 

conduz a uma reflexão, a uma busca e ao desejo de alcançar um patamar mais 

elevado que esteja além da mera execução de suas tarefas para atender às 

exigências da organização. Acredita-se que esse processo ocorre no momento em 

que o grupo compreende que pode melhorar a visibilidade do seu trabalho, dar 

cuidado humanizado ao cliente interno e externo e ser reconhecido pelo seu trabalho 

(MUNARI et al., 2008).  

Os dados também apontaram para as competências gerenciais percebidas, 

pelos Diretores dos Núcleos de Serviços de Enfermagem do HSPE, como fortalezas 

para o desenvolvimento de sua prática profissional, as quais são: 1) Liderança; 2) A 

existência de um bom planejamento como causa do reconhecimento do trabalho da 

equipe; 3) Um bom relacionamento interpessoal, como facilitador de ambiente, 

favorável ao desenvolvimento do trabalho da equipe; 4) O compromisso dos 

gestores enfermeiros, os quais asseguram a qualidade da prática profissional; e 5) O 

Trabalho de Equipe como uma das competências que facilitam a interação entre os 

enfermeiros, o que se reflete nos resultados obtidos na prática profissional.  

As fortalezas apresentadas acima, demonstraram, sobremaneira, a 

valorização do trabalho do enfermeiro diretor, visto que ressaltaram a importância da 

enfermagem como setor estratégico na assistência hospitalar, não mais como um 
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conceito de senso comum, mais fundamentado no conhecimento (ARTMANN; 

URIBE; FRANCISCO, 2003).  

No que se refere às competências gerenciais, a serem desenvolvidas e/ou 

aprimoradas pelos Enfermeiros Diretores do HSPE, foram destacadas, pelos 

profissionais, as seguintes categorias: 1) Necessidade constante de atualização com 

o desenvolvimento de atividades de capacitação para o desenvolvimento profissional 

da equipe; e 2) Necessidade de aprimorar a habilidade de trabalho de equipe.  

No que tange ao seu conhecimento e às suas habilidades de administração, o 

Enfermeiro Diretor, quando se decide pelo desenvolvimento e capacitação de sua 

formação gerencial, amplia o seu aperfeiçoamento técnico, o que favorece a 

eficiência das ações de sua equipe de trabalho, na busca de uma assistência de 

enfermagem qualificada (MUNARI et al., 2008).  

Tem-se o entendimento de que esse seja um caminho promissor e capaz de 

promover mudanças, visto que o indivíduo fica responsável e comprometido com a 

sua vida pessoal e o seu desempenho, não por uma prerrogativa institucional e, sim, 

por um desejo relacionado à motivação interna. (MUNARI et al., 2008).  

Os participantes, ao terem a oportunidade de vivenciar experiências no Grupo 

Focal, um espaço privilegiado para a ‘ação/reflexão/ação’, sentem a força do coletivo 

e as possibilidades de mudança. Esse aspecto é fundamental quando se pretende 

trabalhar a gestão estratégica, pois os atores se sentem comprometidos consigo e 

com a organização (EISENBERG; STINGLHAMBER; VANDENBERGHE, 2002).  

Diante dos resultados emergidos nesse estudo, foi possível identificar a 

complexidade do trabalho, no qual esses profissionais estão envolvidos, para um 

melhor desempenho de suas funções. Por conseguinte, compete ao próprio 

profissional e à instituição de saúde, na qual está inserido, desenvolver, 

continuamente, as competências definidas, e, de maneira dinâmica, integrar cada 

competência às situações gerenciais vivenciadas.  

As competências gerenciais atendem aos objetivos do presente estudo e 

auxiliam, igualmente, no direcionamento das atividades de capacitação dos 

Diretores dos Núcleos de Serviços de Enfermagem do HSPE, a serem 

desenvolvidas pelo Programa de Educação Continuada e pela Gerência de 

Enfermagem, dessa instituição.  
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É evidente que o pressuposto das competências gerenciais não se limita às 

apresentadas no referencial teórico e na fala dos enfermeiros participantes do 

estudo. Outrossim, não tem a pretensão de encerrar a discussão acerca do tema, 

haja vista o dinamismo do meio social em que as competências devem ser 

desenvolvidas. Esse dinamismo está atrelado às mudanças que o profissional 

vivencia, ao se considerar o contexto social, institucional e individual do enfermeiro.  

Um dos maiores desafios, compreendido pelo gerente de enfermagem,  é 

desenvolver competências para implementar ações que façam a diferença no 

modelo de gestão, adotado no serviço de enfermagem.  

Algumas pesquisas demonstram que a motivação e o comprometimento são 

aspectos que impulsionam os trabalhadores para o desenvolvimento satisfatório de 

suas atividades e quando esses se sentem apoiados, tendem a defender a 

organização, por meio de atitudes de compromisso e de engajamento 

(MEYER; BECKER; VANDENBERGHE, 2004; EISENBERG; STINGLHAMBER; 

VANDENBERGHE, 2002).  

Entre outros, o apoio organizacional, recebido pelo gerente, aparece em 

segundo lugar como fator preditor de dedicação e alto desempenho do trabalhador 

(EISENBERG et al., 2001).  

Nesse sentido, considera-se relevante a elaboração de um Programa de 

Educação Continuada para Capacitação em Gestão, destinada aos Diretores dos 

Núcleos de Serviços de Enfermagem do HSPE, com a finalidade do aprimoramento 

e desenvolvimento das competências necessárias para a prática de uma gestão de 

excelência no HSPE e, desse modo, alcançar uma assistência em saúde de 

qualidade, a qual é destinada à comunidade atendida pelo hospital.  

A competitividade do mercado de trabalho em saúde é inserida, 

progressivamente, na realidade do profissional de enfermagem. Por essa razão, 

acredita-se que essas competências podem vir a nortear o processo de 

desenvolvimento das equipes para que se qualifiquem, atualizem e estejam 

preparadas, continuamente, a fim de atender as demandas do mercado de trabalho 

e da própria instituição, cenário deste estudo.  

3 RECOMENDAÇÕES Á DIRETORIA TÉCNICA E Á GERÊNCIA DE 

ENFERMAGEM DO HSPE 
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Ao final dessa pesquisa, considera-se relevante elaborar: 

1) um Planejamento Estratégico, com os enfermeiros gestores do HSPE, com 

a finalidade de descrever o perfil de competências gerencias necessárias para o 

cargo de Diretor de Núcleo de Serviços de Enfermagem; e 

2) um Programa de Educação Continuada para Capacitação em Gestão, 

destinado aos Diretores de Serviços de Enfermagem do HSPE, com a finalidade do 

aprimoramento e do desenvolvimento das competências necessárias para a prática 

de uma gestão de excelência no HSPE, bem como no intuito de alcançar uma 

assistência em saúde de qualidade, destinada à comunidade atendida pelo hospital.  

Todavia, esse Programa de Educação continuada aponta para a relevância 

do desenvolvimento de uma metodologia ampla e do envolvimento e da participação 

de todo o âmbito gerencial do complexo da organização, o que requer uma política 

institucional, com vista à implantação do programa em questão.  

Nesse sentido, com esta pesquisa, espera-se contribuir para a sensibilização 

da comunidade hospitalar, no que diz respeito à importância e à necessidade do 

constante aprimoramento das competências e das habilidades da equipe 

profissional.  
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