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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende identificar os aspectos críticos do gerenciamento do 

pessoal de enfermagem e como tais aspectos podem influenciar na melhoria da 

assistência hospitalar. Objetivo: Integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de verificar a visão das enfermeiras militares 

de uma Organização Militar de Saúde (OMS) sobre os aspectos críticos do 

gerenciamento do pessoal de enfermagem e sua influência na melhoria da 

assistência hospitalar. Metodologia: foram selecionados para responderem a um 

instrumento de coleta de dados enfermeiras militares lotadas na OMS em estudo. A 

coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, aplicada 

individualmente pela pesquisadora as participantes da pesquisa. Esse estudo traz 

abordagem sobre as funções gerenciais do enfermeiro no cotidiano da assistência 

hospitalar e do desempenho destas funções de gerência para uma assistência de 

qualidade e segurança aos usuários do sistema. Tem uma proposta de reflexão para 

as enfermeiras militares sobre o exercício profissional do enfermeiro. Com esta 

pesquisa pretendo contribuir para a construção do conhecimento científico, sugerir 

novos objetos de estudo sobre a temática e fortalecer a linha de pesquisa de 

Enfermagem no Exército Brasileiro. 

 

  

Palavras-chave: Gerenciamento do pessoal de enfermagem. Aspectos críticos do 

gerenciamento. Organização Militar de Saúde. Qualidade da assistência. 



ABSTRACT 

 

This paper aims to identify the critical aspects of nursing staff management and how 

these aspects can influence the improvement of hospital care. Objective: To 

integrate basic concepts and relevant updated scientific information in order to verify 

the view of military nurses of a Medical Military Organization on the critical aspects of 

management of the nursing staff and its influence on improving hospital care. 

Methodology: military nurses from the local Medical Military Organization were 

selected to respond a data collection instrument for this study. Data collection was 

conducted through semi-structured interview, applied individually by the researcher. 

This study approaches the management functions of nurses in the routine of a 

hospital and the results of these management functions for patients in quality care 

and safety. It proposes reflection for military nurses on the professional practice of 

nursing. This research intends to contribute to the construction of scientific 

knowledge, to suggest new objects of study on the subject and to strengthen the 

study of nursing research in the Brazilian Army. 

 

 

Key words: nursing staff management. Critical aspects of management. Medical 

Military Organization. Quality care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho pretende identificar os aspectos críticos do gerenciamento do 

pessoal de enfermagem e como tais aspectos podem influenciar na melhoria da 

assistência hospitalar. 

 Os aspectos críticos do gerenciamento do pessoal de enfermagem foram 

estabelecidos pelas enfermeiras militares que estão lotadas numa Organização Militar 

de Saúde situada na Primeira Região Militar na cidade do Rio de Janeiro. 

 Organização militar de Saúde (OMS) é uma Instituição governamental que busca 

atender a família militar em tempo de paz e em tempos de guerra; podendo também 

prestar assistência de saúde em caso de urgência e/ou emergência médica á população 

brasileira. O estudo em questão será realizado numa unidade hospitalar.  

 O trabalho do enfermeiro no contexto hospitalar é amplo e com dimensões 

múltiplas tendo como objetivo o cliente, a quem se presta os cuidados podendo este ser 

direto ou indireto. 

 O Enfermeiro no cotidiano de seu trabalho desenvolve ações fundamentais para a 

promoção/recuperação da saúde, que envolvem coordenação, e a avaliação do 

desenvolvimento do trabalho em equipe e da assistência prestada ao cliente. Para isso o 

enfermeiro utiliza as funções de gerencia para desenvolver o trabalho com qualidade e 

segurança para o paciente. 

 As atividades de gestão são constitutivas da prática da enfermagem, em especial 

do enfermeiro, desde a institucionalização da profissão, em meados do século XIX. 

Durante estes mais de 150 anos, a organização do ambiente terapêutico é parte 

importante do trabalho da enfermagem, sendo que esteve alicerçado, desde a sua 

concepção, na divisão técnica e social do trabalho (Pires et al., 2004). Mais 

recentemente, consolidou-se a compreensão de que o papel profissional do enfermeiro 

está identificado pelas dimensões da assistência na atenção à saúde, educação, 

pesquisa e gestão, dimensões estas articuladas e que influenciam diretamente na 

qualidade da assistência. 

 Segundo Bertoncello e Franco (2001) e Martinez, Paraguay e Latorre (2004), o 

enfermeiro esbarra em seu cotidiano laboral com dificuldades que emperram o fluxo 

normal das atividades que lhe são atribuídas, tais como: abuso da autoridade de sua 

chefia imediata; falta de autonomia; comunicação falha, informal, tendenciosa e nada 
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transparente; não aceitação das diretrizes gerenciais pela equipe; excesso de faltas e 

licenças; interferências de outras gerencias em sua unidade; corporativismo das 

categorias profissionais, principalmente da área médica; regalias para alguns 

trabalhadores que fazem parte de sua equipe; falta de respeito e desvalorização de seu 

trabalho. 

 Para Mendes e Marziale (2006), Trevizan, Mendes, Shinyashiki e Gray (2006), o 

enfermeiro passou, também, a ser responsável pela manutenção, provisão e controle de 

medicamentos e materiais necessários ao seu departamento, bem como pela 

coordenação das atividades, sejam elas ações de cuidados clínicos, prevenção e 

promoção da saúde. O que gera a baixa qualidade do serviço prestado pela sobrecarga 

que é submetido o profissional.  

 As funções administrativas são focadas na coordenação do serviço de cuidado de 

enfermagem; na avaliação e supervisão do trabalho da equipe técnica e de apoio 

formada por enfermeiros, técnicos, auxiliares técnicos e administrativos; na orientação e 

treino do serviço de assistência direta e indireta à saúde do paciente; inclui-se, ainda, 

nesse processo a realização do controle burocrático de faltas, plantões e procedimentos 

padrões dos que trabalham em sua equipe; a participação de reuniões com a 

administração central e com sua equipe e; o estabelecimento de contato com os outros 

departamentos para encaminhar as atividades (Trevizan et al., 2006; Sanches et al., 

2003). 

 Assim, esse profissional não pode perder de vista que todas as ações devem 

convergir para o objetivo central de seu trabalho. Sua visão deve ser sistêmica, para 

intervir com ações de complementaridade e inter-relação. Em síntese, as consequências 

de tantas atividades esperadas do enfermeiro-gestor pode se relacionar com a 

probabilidade dele priorizar mais as atividades burocráticas, distanciando da assistência 

ao paciente e, por conseguinte, não favorecer a integração de sua equipe (Cremer & 

Knippenberg, 2002; King, Fowler & Zeithaml, 2002; Shinyashiki, Trevizan & Mendes, 

2003). 

 Neste contexto, surgiu a necessidade de verificar os aspectos críticos do 

gerenciamento do pessoal de enfermagem pelas enfermeiras militares que trabalham no 

Hospital Geral do Rio de Janeiro.  
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 A fim de melhor elucidar esta questão, será abordado o assunto de maneira a 

apresentar a visão das enfermeiras militares frente à problemática buscando somar 

esforços na melhoria da assistência de saúde para os usuários do sistema. 

 

1.1 PROBLEMA 

 Para realização do estudo, calçado na metodologia cientifica, faz se necessário 

descrever o problema que dará origem a pesquisa: a visão das enfermeiras militares 

sobre os aspectos críticos durante o processo de gerenciamento do pessoal de 

enfermagem. Visando elucidar a problemática traçaram-se os seguintes objetivos 

específicos: Identificar os aspectos críticos do gerenciamento dos profissionais de 

enfermagem do Hospital Geral do Rio de Janeiro; correlacionar com a bibliografia 

existente sobre o assunto e verificar de que forma os aspectos apontados pelas 

enfermeiras podem influenciar na qualidade da assistência hospitalar junto ao usuário do 

sistema. 

 

1.2 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a. O que é gerenciamento de pessoal? 

b. Existe diferença no gerenciamento de pessoal dentro  de uma Organização Militar de 

Saúde? 

c. Existe diferença na forma de gerenciar o militar de carreira, o militar temporário e o 

servidor civil? 

d. Qual é o papel da enfermeira militar frente à gerência de enfermagem numa OMS? 

e. De que forma o gerenciamento de pessoal pode influenciar na melhoria da assistência 

hospitalar aos usuários? 

 

 As respostas aos questionamentos anteriormente apresentados balizarão o 

presente trabalho, a fim de elucidar de uma maneira mais didática o presente problema 

apresentado. 
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1.3 OBJETIVO  

 

Objetivo Geral 

 

 O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de verificar a visão das enfermeiras militares do 

Hospital Geral do Rio de Janeiro sobre os aspectos críticos do gerenciamento do 

pessoal de enfermagem e sua influência na melhoria da assistência hospitalar. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral levantou-se objetivos específicos que irão conduzir na consecução do objetivo 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Definir a função gerencial  da enfermeira militar. 

b. Definir se existe diferença no gerenciamento de pessoal dentro de uma OMS 

c. Definir se existe diferença no gerenciamento do militar de carreira, do militar 

temporário e do servidor civil. 

d. Definir o papel da enfermeira militar frente à gerência de enfermagem numa OMS. 

e. Estabelecer de que forma o gerenciamento de pessoal pode influenciar na melhoria 

da assistência hospitalar aos usuários. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 O interesse pela área administrativa surgiu durante as atividades desenvolvidas 

no Hospital Militar, quando foi possível vivenciar o gerenciamento do pessoal de 

enfermagem, principalmente, quando assumi o cargo de Chefe da Divisão de 

Enfermagem.  Antes de assumir a chefia trabalhava como enfermeira assistencial e não 

conseguia enxergar o processo como um todo, ou seja, acreditava que havia uma 

dicotomia entre a gerência de enfermagem e a assistência. Hoje vejo que a gerência 

permeia todo o processo assistencial. O enfermeiro tem que gerenciar a equipe para ter 

um bom êxito no objetivo final e para isso utiliza de muitas funções gerências que são 

essenciais para o desenvolvimento de seu trabalho. 
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 Esse estudo traz abordagem sobre as funções gerenciais do enfermeiro no 

cotidiano da assistência hospitalar e do desempenho destas funções de gerência para 

uma assistência de qualidade e segurança aos usuários do sistema. Tem uma proposta 

de reflexão para as enfermeiras militares sobre o exercício profissional do enfermeiro. 

Com esta pesquisa pretende-se contribuir para a construção do conhecimento científico, 

sugerir novos objetos de estudo sobre a temática e fortalecer a linha de pesquisa de 

Enfermagem no Exército Brasileiro. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES 

 

 O estudo em questão pretende ampliar o cabedal de conhecimento teórico, 

prático, e institucional. Teoricamente, está pautado na possibilidade de identificar os 

aspectos críticos no gerenciamento dos militares de carreira, temporários e servidores 

civis de enfermagem pelas enfermeiras militares e assim compreender melhor as 

relações que envolvem esse grupo heterogêneo. A relevância prática visa, uma vez 

determinado os aspectos críticos, trabalhar junto á equipe buscando melhorar a 

assistência prestada aos usuários do sistema, bem como motivar os profissionais. Sob a 

ótica institucional, dará maior credibilidade científica, tornando possível agregar 

informações sobre a prática da enfermeira militar para população civil em geral.  
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1.6 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, será abordada a trajetória que foi desenvolvida para desvendar o 

problema de pesquisa, visando responder as questões norteadoras descritas na 

introdução do trabalho. 

 Para solucionar o problema de pesquisa que se propõe investigar, optou-se por 

uma pesquisa de abordagem qualitativa. O estudo será complementado apoiando-se no 

método descritivo, que é um importante auxílio para a investigação em ciências sociais, 

uma vez que, tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis, sendo incluídas nesse grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar 

opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 2008). 

 

3.1 POPULAÇÃO  

 Os sujeitos do estudo foram as Enfermeiras militares lotadas no Hospital Geral do 

Rio de Janeiro que atuam na assistência de enfermagem aos usuários e na gerência da 

equipe de enfermagem sob sua subordinação. Computando um total de seis 

enfermeiras. 

 Para preservar a identidade das participantes desta pesquisa, elas serão 

identificadas no estudo pela letra E de Enfermeira. 

 Vale ressaltar que no hospital também há enfermeiras civis (total de cinco), no 

entanto não foram incluídas no estudo por estarem mais voltadas á assistir aos 

pacientes, ficando a função gerencial a cargo das enfermeiras militares. 

  

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, aplicada 

individualmente pela pesquisadora as participantes da pesquisa. Esta fase da pesquisa 

foi realizada no mês de agosto do corrente ano (APÊNDICE A). As entrevistas foram 

gravadas com o objetivo de abranger e entender a fala dos sujeitos na íntegra. Sendo 

posteriormente transcritas e avaliadas pelo sujeito que assinou e autorizou as 

informações ali contidas. 

 A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. É um importante instrumento de coleta de dados (MARCONI, 2010). Para 
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Minayo et. al (2005, p. 91), a entrevista semiestruturada “combina perguntas fechadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à indagação formulada”. 

 Assim que o projeto foi aprovado realizou-se um pré-teste com o instrumento de 

coleta de dados para familiarização e validação das questões a serem investigadas.  

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica da análise temática, que de 

acordo com Bardin (2008), baseia-se em operações de desmembramento do texto em 

unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a 

comunicação, e posteriormente, realizar o seu reagrupamento em classes ou categorias. 

 A análise temática é uma das formas que melhor se adequou a investigações 

qualitativas. Constitui de três etapas a aplicação desta técnica de análise: (1) Pré-

análise; (2) Exploração do material; (3) Tratamento dos resultados e interpretação 

(BARDIN, 2008). 

 As unidades de registro são fragmentos do texto que podem ser palavras, frases 

ou parágrafos que denotam significação. São códigos linguísticos que possuem alguma 

acepção com determinado contexto onde elas são utilizadas ou se relacionam, também 

correspondem ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando à 

categorização e a contagem da frequência (BARDIN, 2008). 

 Atendendo à Resolução CNS 196/96, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

(CEP) do Hospital Militar em estudo conforme Anexo A. E cada entrevistada somente 

participou da pesquisa mediante a aceitação e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APENDICE B), sendo garantido o anonimato dos sujeitos 

participantes. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 No capítulo a seguir foi realizada a contextualização da temática em estudo com 

dados e passagens históricas amplamente divulgadas no meio acadêmico. Com o intuito 

de conhecer melhor o problema levantado, e posteriormente auxiliando o entendimento 

das questões norteadoras da presente pesquisa.  

Para discutir tais aspectos, abordando as bases teóricas mais relevantes para a 

presente pesquisa, esta seção será dividida nos seguintes tópicos: Gestão de Pessoas – 

contexto histórico; Modelo de gestão de pessoas e Gestão de pessoas na Enfermagem. 

  
2.1 GESTÃO DE PESSOAS – CONTEXTO HISTÓRICO: 

 
 Quando se fala em gestão de pessoas, não se pode pensar que esta é uma 

realidade que sempre existiu, nem sempre se pensava nas pessoas como sendo o 

principal ativo de uma organização. Vemos Taylor que no ano de 1911 publicou seu 

livro sobre “Princípios de Administração Cientifica”, onde segundo Andrade & Amboni 

(2010, p. 52), Taylor dizia que deveria haver planejamento e se aplicar métodos 

científicos no desenvolvimento dos trabalhos, fazendo com que os operários se 

tornassem cada vez mais experientes naquilo que faziam, realizando assim de modo 

mais rápido e eficiente a produção. No entanto ele não pensava se os desejos e 

objetivos do trabalhador estavam sendo realizados, os considerava como máquinas, o 

que gerava certos problemas, pois estes não se sentiam motivados a realizar seu 

trabalho. Segundo Gil (2007, p. 18) a administração cientifica se fundamentava na 

racionalização do trabalho, objetivando reduzir tempos gastos desnecessariamente. 

  Na busca de uma de melhores resultados, começou a se constatar a 

necessidade da valorização das relações humanas. Gil (2007, p. 19) mostra que Elton 

Mayo através de suas experiências ressaltaram a importância de fatores psicológicos 

e sociais na produção. Em consequência disso, é que se passou a valorizar as 

relações humanas no trabalho. “ As Relações Humanas constituem um processo de 

integração de indivíduos numa situação de trabalho, de modo a fazer com que os 

trabalhadores colaboram com a empresa e encontrem satisfação de suas 

necessidades sociais e psicológicas.” (GIL, 2007, p. 19). 

 

 Com o passar do tempo os sindicatos começaram a surgir, sendo assim, de 

acordo com CHIAVENATO (2008, p. 18), com isso, não se tratava mais de 
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intermediar os problemas e reduzir conflitos, mas também administrar as pessoas de 

acordo com a legislação. 

 

 Deste modo, pode-se perceber que começou a haver maior preocupação com as 

pessoas, notando que estas eram os recursos vivos e inteligentes que toda 

organização possuía. 

 

 Chiavenato (2008, p. 18), afirma que a partir da década de 70, é que então surgiu 

o conceito de Administração de Recursos Humanos, embora ainda havendo 

problemas por não conseguirem mudar completamente a idéia da importância das 

pessoas dentro da organização e ainda continuar vendo os trabalhadores como 

apenas recursos produtivos. 

  

 O aparecimento da Administração de Recursos Humanos teve grande influência 

com a introdução da Teoria dos Sistemas, de Ludwig Von Bertalanffy, afirma Gil 

(2007, p. 20), já que Bertalanffy mostrou que toda e qualquer organização é 

constituída por elementos que interagem de certa forma e assim formam uma 

estrutura organizada, sendo assim as pessoas são parte da organização, tem sua 

importância essencial e devem receber seu respectivo valor. 

 

 Gil (2007), ainda nos mostra que a partir do momento que uma organização 

passa a adotar o enfoque sistêmico, ela passa a ter algumas características, como a 

interdependência das partes; ênfase nos processos, já que uma organização possui 

sempre uma continuidade, não há como ela permanecer estática; probabilismo, uma 

vez, que nunca se tem a absoluta certeza das coisas que devem acontecer, e do que 

é melhor; multidisciplinaridade, já que em uma organização sistêmica, se deve buscar 

contribuir com outros campos do conhecimento, ou seja, se uma equipe de RH é bem 

estruturada, e com diferenciais no conhecimento, sem dúvida, esta obterá maior êxito; 

concepção multicausal, diante dos vários casos que podem acontecer, estes são 

analisados; caráter descritivo, deixando com que os indivíduos que compõem a 

organização compreendam os fatos e busquem as melhores soluções; caráter 

multimotivacional, onde se percebe a necessidade de motivação para o alcance dos 

objetivos, sendo estes não somente financeiros, mas também de realização 

profissional e de bem-estar; participação, onde quem atua nas áreas menores, nos 
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subsistemas, também participa das decisões, também são ouvidos; abertura para o 

ambiente, tanto o interno, quanto o externo; e ênfase nos papéis, onde se mostra o 

que se espera de cada um dentro da organização. 

 

 Diante disso, pode-se afirmar que de um modo sistêmico, a Administração de 

Recursos Humanos, passou por dificuldades até chegar onde está hoje, enfrentou 

diversos desafios, para mostrar realmente sua necessidade e importância dentro das 

organizações, até que se chegou ao ponto de notar o funcionário como um parceiro, 

já que o processo produtivo depende de uma ação conjunta, onde todos buscam sua 

maior satisfação e alcance de seus objetivos. 

 

2.1.1 Evolução Histórica da Administração de Recursos Humanos no Brasil. 

 

 No Brasil, a partir dos anos de 1890 e 1930 começou a perceber a presença 

significativa do proletariado e houve um completo movimento grevista em busca de 

melhores condições e uma legislação que viesse a garantir isso, diz Gil (2007, p. 52). 

 Já a partir dos anos de 1930 a 1950, começou a haver alterações significativas 

em relação ao trabalho no país, onde no Governo de Getúlio Vargas, foi instituído o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Segundo Gil (2007, p. 53), dentre os 

eventos mais importantes da época foram a proibição das greves, e também a criação 

do imposto sindical e em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho. Pode-se dizer 

assim que a Administração de Pessoal nesse período, era de forma legal, 

disciplinadora e punitiva, o administrador, cuidava basicamente das partes 

burocráticas e disciplinares. Somente então em 1945, é que começou a ressurgir o 

movimento dos operários, sendo assegurado o direito de greve. 

 

 Gil (2007), ainda nos mostra que a partir de 1950 a 1964, começou a haver 

mudanças significativas no campo das relações de trabalho. E a nova classe que se 

estava formando de operários, não sofreu a influência das ideologias revolucionárias, 

tendo em vista que os empresários assumiram mais o aspecto de conflito do que as 

lutas de classes, diz Rodrigues (1966, p. 180). Com esses problemas, Gil (2007, p. 

54), mostra que se passou a requerer uma presença de profissionais que 

gerenciassem os problemas do pessoal, passando assim a se criar departamentos de 

Relações Industriais, no entanto, pouca mudança se notou. 
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 Já nos anos de 1964 a 1978 os militares assumiram o poder, buscando combater 

a inflação e assim também conseguiram o controle econômico e político da classe 

trabalhadora. Ocorreu assim, um verdadeiro milagre econômico, como foi chamado. 

No entanto este não durou muito, exigindo que as organizações passassem a ter 

ações mais concretas em relação à administração de seus recursos, sendo estes 

tanto financeiros, materiais e humanos. Como consequência disso, as empresas, 

passaram a dar maior atenção a área de recursos humanos, que até então eram 

pouco consideradas. 

 

 A partir dos anos de 1978 a 1989, houve inúmeras mudanças nos setores 

econômicos, fazendo que a área de recursos humanos fosse bastante afetada, 

devendo assim, reduzir custos. 

 

 A partir dos anos 90 diversas reformas estruturais tiveram que ser realizadas, de 

forma profunda e que viesse a trazer resultados eficazes, aí então se teve o Governo 

Collor, bastante polêmico, mas que idealizou uma mudança radical, que viesse a 

atender as necessidades existentes, no entanto, não foi bem assim que aconteceu. 

No entanto podemos afirmar que foi nos anos 90 que o país passou a iniciar seu 

processo de integração no mercado mundial. As greves diminuíram, e os 

trabalhadores passaram a rever suas posições. A partir de então, muitas mudanças 

ocorreram, segundo Gil (2007, p. 58) começou a rever a importância da área de 

Recursos Humanos, sendo visto sua necessidade dentro de uma organização. Com 

isso começou a haver grandes mudanças, que sem dúvidas, vieram só a beneficiar a 

organização. 

 

 Gil (2007, p. 58), nos mostra alguns exemplos de mudanças que ocorreram na 

época: As decisões definidas como mais importantes, eram definidas por um grupo de 

trabalhadores, por um colegiado; Maior liberdade, pois o presidente atenderia de 

portas abertas, sem restrições; Líderes existentes supriam as necessidades dos 

trabalhadores, que não necessitavam mais recorrer ao gerente; Grupos mais 

autônomos, que respondiam por si só, por sua produção e qualidade; Os 

empregados, também apontavam os defeitos dos seus superiores; Tirava-se certa 

percentagem dos lucros e distribuía aos funcionários; Passou a haver uma entrevista 
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completa antes de serem contratados, fazendo com que assim fossem contratados 

pessoas realmente capazes e mais eficazes para assumirem os cargos; Planos e 

metas eram traçados, e os subordinados deviam prestar contas dos resultados. 

 

 Sendo notado a importância e valorização dos trabalhadores, tinha-se isso como 

um diferencial nas organizações. 

 

 “A gestão de Pessoas passa a assumir um papel de liderança para alcançar a 

excelência organizacional necessária para enfrentar desafios competitivos, tais como 

a globalização, a utilização das novas tecnologias e a gestão do capital intelectual.” 

(GIL, 2007, p. 60). 

 

 Nos tempos atuais, passamos pela Administração do país de Lula, Dilma e 

Temer, que buscaram a manutenção das baixas taxas de inflação, gerar um enorme 

crescimento econômico, gerarem incentivos governamentais para a classe 

assalariada, além de ampliar os direitos dos trabalhadores. 

  

 2.2  MODELOS DE GESTÃO DE PESSOAS 

Segundo Fischer (2002) entende – se por modelo de gestão de pessoas a 

maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o 

comportamento humano no trabalho. É inevitável falar de uma organização sem 

falarmos das pessoas nas organizações. São vários os fatores que influenciam no 

sucesso ou fracasso de uma organização e as pessoas e o seu comportamento são 

as principais engrenagens para que a mesma funcione. Por este motivo que um 

modelo de gestão de pessoas determina princípios e estratégias, políticas e práticas, 

ou processos de gestão para que assim a mesma oriente os estilos de atuação dos 

gestores em sua direção com aqueles que nela trabalham. 

Assim, o modelo de gestão de pessoas tem como propósitos fazer com que o 

comportamento das pessoas na organização não faça com que a mesma venha a 

perder. Podemos assim pegar como exemplo uma atendente em um caixa seja de um 

supermercado ou qualquer outro lugar, se esta pessoa não estiver dentro de um 

modelo de gestão apropriado ela pode agir errado em relação ao cliente. Pois, “O 

comportamento das pessoas no trabalho pode interferir na preservação e na 

agregação de valor das empresas” (FISCHER, p.12). Se o cliente ao sair dessa 
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determinada loja e obteve um bom atendimento com certeza o mesmo voltara e com 

isso agregará valor a mesma. 

 

 2.3- GESTÃO DE PESSOAS NA ENFERMAGEM 

 

O trabalho de enfermagem, dentro do contexto do trabalho em saúde, constitui a 

prestação de serviço dentro do setor terciário da economia, portanto tem 

características distintas dos outros setores que são o agrícola e o industrial. 

O trabalho de saúde e o de enfermagem não produzem bens a serem estocados 

e comercializados e sim, serviços que são consumidos no ato de sua produção, isto é, 

no momento do cuidado, seja ela coletiva ou individual (KURCGANT, 2010). 

Segundo Marx (1994) o trabalho constitui um processo que é composto em três 

elementos: o objeto do trabalho o qual sofre a transformação no decorrer do processo 

e gera o produto que no caso da enfermagem é o cuidado, o promover a saúde; o 

segundo é o meio/instrumento do trabalho que propicia a transformação e por ultimo a 

atividade que é o trabalho propriamente dito. 

Para Kurcgant (2010, p. 2) “a transformação do objeto de trabalho em saúde e 

enfermagem pode se dar tanto na perspectiva da promoção como da prevenção e 

recuperação da saúde”. 

O processo do trabalho da enfermagem envolve o cuidar/ assistir, administrar/ 

gerenciar, pesquisar e ensinar. Dentro do contexto hospitalar predomina o cuidar e o 

gerenciar existindo uma hierarquia dentro da equipe de enfermagem no qual o técnico 

atua no cuidado de menor complexidade e o enfermeiro do cuidado de maior 

complexidade e da gerencia da unidade. 

No processo de trabalho gerencial, os objetos de trabalho do enfermeiro são a 

organização do trabalho e dos recursos humanos de enfermagem. Para a execução 

desse processo é utilizado um conjunto de instrumentos como o planejamento, o 

dimensionamento do pessoal, o recrutamento e seleção de pessoal, a educação 

continuada e/ou permanente, a supervisão, a avaliação, dentre outros (KURCGANT, 

2010). 

Florence Nightingale que demonstrou a importância da aplicação da ciência da 

administração no hospital, visando a melhoria da assistência ao paciente, o 

enfermeiro assumiu as funções administrativas nas instituições de saúde (SANTOS, 

2007). 
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Ao longo do tempo, disciplinas de administração e planejamento integram o 

currículo de graduação em Enfermagem, com o objetivo de preparar e direcionar os 

Enfermeiros para desempenhar o papel de administrador do processo de trabalho da 

enfermagem. As enfermeiras foram preparadas para ocupar cargos de direção e as 

atividades assistenciais passaram a ser executadas pelos atendentes e auxiliares de 

enfermagem (TRENTINI e PAIM, 1992). 

A gerência em enfermagem é uma atividade que propicia a articulação e a 

integração entre a equipe de saúde com o objetivo de tornar possível o processo do 

cuidar seja ele individual e coletivo. Para o exercício da gerencia buscou-se a base 

teórica dentro da ciência da administração e usou-se das funções administrativas para 

o processo de trabalho de gerencia em enfermagem. 

A Gerência na Enfermagem teve início desde a concepção da enfermagem, o 

parcelamento do trabalho entre os diferentes elementos da equipe de enfermagem 

teve na gerência o elo de articulação das atividades da própria equipe e de sua 

integração ao processo de trabalho em saúde, as necessidades de saúde da clientela 

e as metas organizacionais, cabendo à enfermeira compor esta articulação 

(ERDMANN, 2001). 

Portanto, desde o início da Enfermagem moderna o enfermeiro vem assumindo o 

papel gerencial dentro das unidades de saúde e para isso ela se apropria de outras 

disciplinas, por exemplo, a administração para expandir e fundamentar suas ações. 

Os conhecimentos acerca da administração favorecem o enfermeiro, pois o torna 

capaz de tornar o processo de trabalho racional. 

A gerência de serviços de saúde tem sido historicamente, uma prática realizada 

por enfermeiros, os quais têm utilizado para isso a sua capacidade de saber organizar 

e sistematizar rotinas, legitimando a hierarquia e a disciplina presentes nas 

instituições públicas (VILLA, 1992). 

A gerência é uma atribuição dos dirigentes na perspectiva de construção de um 

projeto que atenda às necessidades da população e que esteja voltado para a 

integralidade num processo cotidiano como proposta de mudança (WEIRICH, 2009). 

A gerência de enfermagem pode ser vista por diferentes olhares, o que possibilita 

visualizar a sua unidade na totalidade e as suas várias dimensões e facetas, 

orientadas pelos sistemas simbólicos representativos das composições 

organizacionais diferentes facetas desta arena social (PEREIRA; ERDMANN 1996). 
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O gerenciamento em enfermagem possui atualmente uma conotação muito 

ampla, subjetiva e complexa, diferente dos discursos e da prática, fechados, 

engessados e inspirados em princípios de gerência ultrapassados (BARRETO, 2009). 

Em seu trabalho o enfermeiro pode assumir dois tipos de gerenciamento o 

primeiro diz respeito ao gerenciamento dos serviços/ unidades que é mais amplo e 

que também engloba entre outros fatores o gerenciamento do cuidado, que pode ser 

também denominado de cuidado indireto de enfermagem, e outro que diz respeito ao 

gerenciamento do cuidado propriamente dito que é o cuidado direto de enfermagem. 

Concordamos com Mishima (1995) e Nogueira (1997) quando relatam que a 

gerência é um dos componentes do processo de trabalho, tendo a flexibilidade de 

transformá-lo e ser transformado conforme as finalidades das organizações de saúde 

O gerenciamento no processo de trabalho da enfermagem tem como foco 

principal a organização da assistência que se traduz como o planejamento de ações 

compartilhadas que permitirão ao enfermeiro conseguir que sua equipe desenvolva o 

trabalho de forma eficiente e de qualidade (WILLIG, 2004). 

Desta forma o processo de trabalho do enfermeiro gerente é amplo e complexo e 

deve atender as necessidades de sua unidade para que o objetivo final, o cuidado, 

seja feito de forma efetiva, eficiente e segura. 

A posição do enfermeiro no exercício da gerência intermediária da organização 

hospitalar o situa no ponto central de processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento do conhecimento necessário e essencial para a aquisição de 

competências, tendo em vista a qualidade do cuidado ao cliente. Atuação do 

enfermeiro-gerente se dá no cruzamento vertical e horizontal de informações na 

unidade de internação, o que o torna o vínculo de comunicação entre a alta 

administração e os colaboradores de linha de frente (SHINYASHIKI, 2003). 

As atividades administrativas desenvolvidas pelo enfermeiro se referem ao 

planejamento, organização, comando, coordenação e controle de atividades 

realizadas nas unidades de assistência propriamente dita (COSTA, 2005). 

A enfermagem atual é responsável pela gerência de unidades, atividade esta que 

envolve a previsão, provisão, manutenção, controle de recursos materiais e humanos 

para o funcionamento do serviço e pela gerência do cuidado que consiste no 

diagnóstico, planejamento, execução e avaliação da assistência, passando pela 

delegação das atividades, supervisão e orientação da equipe de enfermagem 

(GRECO, 2004). 
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A gerência em enfermagem contempla as relações interpessoais no trabalho que 

dependem da capacidade comunicacional dos profissionais, da participação da 

enfermagem na estrutura institucional, das relações internas da própria equipe de 

enfermagem, além das relações com as áreas de apoio, com a equipe multidisciplinar 

e com o indivíduo hospitalizado e/ou familiares. A comunicação é fundamental para 

administrar as situações habituais e inesperadas do cotidiano e prestar cuidado de 

enfermagem qualificado (GOLÇALVES, 2006). 

A base da formação acadêmica traz consequências para a ação profissional. E 

mesmo buscando o aprimoramento da qualidade da assistência prestada ao cliente, 

mediante novas teorias de Enfermagem, implementação da sistematização da 

assistência de Enfermagem baseada em diagnósticos fica lacunas no ato de 

administrar essas mudanças, de supervisionar as ações desenvolvidas, inclusive de 

motivar a equipe a desenvolvendo a nossa função principal, o cuidado (JORGE,2007). 

Em um estudo realizado no Brasil pelo Conselho Regional de Enfermagem do 

Estado de São Paulo com enfermeiras responsáveis por serviços de saúde foi 

estabelecida a necessidade de as seguintes competências: liderança, comunicação, 

tomada de decisão, negociação, trabalho em equipe relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, empreendedorismo, criatividade, visão sistêmica, planejamento e 

organização (FURUKAWA, 2011). 

Portanto, o mercado profissional espera que enfermeiro tenha capacidade para 

trabalhar com conflitos, enfrentar problemas, negociar, dialogar, argumentar, propor e 

alcançar mudanças, com estratégias que o aproximem da equipe e do cliente, 

contribuindo para a qualidade do cuidado, ou seja, espera-se do enfermeiro uma 

capacidade para gerenciar (GRECO, 2004). 

Apesar da importância da gerencia do enfermeiro nos serviços de saúde observa-

se que a literatura tem apontado para o fato de que o conhecimento dos enfermeiros 

sobre o processo de trabalho gerencial é ainda incipiente, diante de sua importância e 

complexidade (SANCHES,2006). 

Porém falta ao enfermeiro conscientizar-se do seu papel transformador, 

considerando que através desse processo de trabalho da gerencia ela pode introduzir 

ações inovadoras para reorganizar a assistência de enfermagem e a divisão do 

trabalho. 

Nesse sentido, o gerente de enfermagem tem assumido importante papel nos 

serviços de saúde, sobretudo no âmbito hospitalar, visto ser o responsável pela 
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gestão dos serviços de Enfermagem e por tomar medidas que integrem as áreas 

administrativas, assistenciais e de ensino/pesquisa, visando o atendimento de 

qualidade. As exigências quanto à sua atuação têm incluído, além do gerenciamento 

em enfermagem, o conhecimento e a interação com todo o ambiente organizacional, 

permitindo sua maior contribuição no sucesso da instituição (FURUKAWA, 2011). 

Neste enfoque, Santana (1993, p 51-62) relata: 

“Os gerentes dos serviços de saúde devem discutir e 

implementar medidas que considerem a importância dos 

profissionais na vida das organizações, utilizando-se de uma 

prática administrativa de forma participativa, propiciando 

abertura de espaços para a criatividade e iniciativa dos 

trabalhadores, substituindo o controle pela responsabilização 

para com os objetivos e práticas institucionais.” 

Acreditamos, portanto que a função administrativa é inerente à prática profissional 

do enfermeiro, pois são muitos os benefícios que essa função, exercida sob 

orientação de novos padrões e valores, poderá trazer para as organizações de saúde, 

para os serviços de enfermagem, para a classe profissional e principalmente para o 

cliente (FÁVERO, 1996). 

O êxito no trabalho gerencial dependerá do conhecimento das funções e 

instrumentos gerenciais pela enfermeira e da forma como se utiliza desses recursos 

no seu processo de trabalho. 

 
 
 
 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir das 

entrevistas realizadas, e realizado um paralelo com as pesquisas científicas e 

entendimentos diversos a cerca do tema desenvolvido nesse estudo. 

 

2.4.1 Dados Demográficos 

 Esses dados surgiram de perguntas (APENDICE A) com o objetivo de 

caracterizar os sujeitos da pesquisa. A organização dos dados foi feita a partir de 
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representações em gráficos principalmente, pois facilitou a visualização dos dados e 

favoreceu melhor entendimento. 

 Dos entrevistados 100% são do sexo feminino. Isso vai de encontro com o que 

Gelbcke (1991) diz: "A enfermagem historicamente vem sendo constituída de maneira 

quase exclusiva pelo sexo feminino e o papel que a enfermeira desempenha como 

mulher na esfera social é, em grande parte, responsável pela eleição da sua profissão". 

 Vale ressaltar que no Brasil como sociedade capitalista, as mulheres entraram 

primeiramente no mercado de trabalho pela necessidade econômica para a 

sobrevivência, e depois para suprir a necessidade de consumo. Apesar do crescimento 

das mulheres dentro do mercado de trabalho a desigualdade entre o salário de homens 

e mulheres ainda é significativa. 

 As práticas de cuidado de enfermagem estiveram associadas ao sexo feminino. 

Revisitando a história, constatamos no que se refere ao lugar social das mulheres, há 

um mito definido por concepções que remetem as mulheres a uma condição inata de 

inferioridade atribuída à sua aproximação com a natureza. Tais representações têm em 

seus princípios relação direta com a capacidade natural da reprodução biológica e com 

as responsabilidades nos cuidados com o doméstico e com a família (COELHO, 2001). 

 Mas, embora a enfermagem seja construída culturalmente como prática 

eminentemente feminina, primeira escola 1989 começou com os homens e hoje os 

homens são uma realidade cada vez menos presente. 

 

 

Gráfico I- Distribuição dos enfermeiros por faixa etária 
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          Dos enfermeiros entrevistados, 49% tinham de 31 a 35 anos de idade e os demais 

de 26- 30 anos, 36-40 anos e de 41-45 anos representando 17% cada um. 

 Diante do exposto, verificamos que a população estudada encontra-se em plena 

fase de produção exercendo suas atividades militares.  

 

Gráfico II- Distribuição dos enfermeiros por tempo de formação 

                          

50%

33%

17%

6 a 10 anos

11 a 15 anos

16 a 20 anos

 

 
FONTE: DADOS DO ESTUDO 

 
 Esses gráficos nos permitem visualizar que os enfermeiros sujeitos desse estudo 

são pessoas com idade acima de 30 anos e nos mostra que tem mais de 6 anos de 

profissão. 

 Gomes e Oliveira (2004, p. 269) referem que o diferencial do enfermeiro é a 

relação saber-fazer, pois “a relação entre a teoria e a prática emerge a partir do 

amadurecimento do profissional e da necessidade colocada pela prática”. A prática do 

cuidado requer o saber para ampliar/aprofundar o conhecimento de Enfermagem. 

 Verifica-se que a indicação de cargos de chefia para pessoas com mais idade e 

com maior experiência e maturidade profissional. Do mesmo modo, infere-se a 

inexistência de grande rotatividade na ocupação de cargos de chefia. 

 
 

Gráfico III- Distribuição das enfermeiras em relação ao tempo que trabalham no 
Hospital Geral do Rio de Janeiro 
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FONTE: DADOS DO ESTUDO 
 
 Esse gráfico mostra que 66% das enfermeiras militares há mais de um ano 

trabalhando no Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), e mesmo com tão pouco 

tempo já desempenham função de gerenciamento da equipe de enfermagem. Portanto 

podemos concluir então que nessa instituição há preferência por enfermeiras com maior 

vivência profissional do que por jovens em início de carreira, para ocupação desse 

cargo. Isso pode ser explicado pela forma com que as enfermeiras ingressaram na 

carreira militar. Todas no estudo são militares temporárias que ao ingressarem as fileiras 

do Exército o fizeram por análise de currículo, para o Estágio de Serviço Técnico (EST), 

logo quanto maior o tempo de atuação na área maior é a pontuação atribuída para 

classificação final. Vale ressaltar que existe uma idade limítrofe a se considerar sendo 

de 38 anos incompletos no ato da convocação. E também que o tempo de serviço do 

militar temporário (serviço militar + serviço público) não poderá exceder a oito anos de 

efetivos serviços, contínuos ou interrompidos. Dessa forma a idade de atuação na 

caserna também fica bem limitada para o grupo de militares do estudo. 

 
2.4.2 Discussão das Categorias 

 A partir das unidades de significação das entrevistas, surgiram os temas mais 

frequentes, que foram utilizados na construção do diagrama das entrevistas. Essa 

estratégia, concebida por Bardin (2008, p. 102), é usada para definir o estrutural e o 

semântico. Sua finalidade é delinear o “miolo substancial da entrevista tanto da 

organização cognitiva como no da temática profunda”. 

 Ao identificar o processo de trabalho do enfermeiro gerente nas unidades de 

internação, no cenário em questão, observa-se que o enfermeiro tem dois eixos 

norteadores de suas ações. As duas vertentes podem ser classificadas como uma 
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cartografia do processo de gerenciamento em enfermagem, que denominamos de mapa 

mental e mapa real. 

 Cartografia (do grego chartis = mapa e graphein = escrita) é a ciência que trata da 

concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. É o Conjunto dos estudos  

operações científicas, técnicas e artísticas que intervêm na elaboração dos mapas a 

partir dos resultados das observações diretas ou da exploração da documentação, bem 

como da sua utilização (ACI, 1964). 

 Na Cartografia é primordial o conhecimento espacial. A percepção do Mundo Real 

é distinta para cada indivíduo, pois cada um percebe fenômenos ou situações de acordo 

com sua própria característica e vivência. Dessa forma, os indivíduos criam um modelo 

mental de como os seus mundos funcionam e estes se alteram à medida que novas 

informações são adquiridas (CORREIA, 2008). 

 Ao deparar-se com o problema onde existem muitas informações relacionadas, 

sente se a necessidade de um recurso que auxilie na organização das informações. 

Para transmitir o conhecimento percebido, é necessária a sua estruturação, onde são 

definidos quais são os fatores mais relevantes à aplicação (CORREIA, 2008). 

 Mapa mental ou memograma é uma ferramenta de organização de ideias por 

meio de palavras-chave, cores e imagens em uma estrutura que se irradia a partir de um 

centro. Os desenhos de mapas mentais favorecem o aprendizado e, consequentemente, 

melhoram a produtividade pessoal. 

 Os mapas mentais foram desenvolvidos pelo psicólogo Tony Buzan no início dos 

anos 70 com o livro Use your head. Esta técnica possibilita registrar o pensamento de 

uma maneira mais criativa, flexível e não linear como na mente. É o uso da mente cheia 

de abstrações e ideias em favor de uma maior concatenação entre os passos de 

qualquer processo (OKADA, 2004). 

 Os desenhos de mapas mentais permitem a percepção dos vários elementos que 

compõem o todo, com seus desdobramentos e suas relações, tirando proveito do fato de 

que a mente humana lida de forma muito eficiente com imagens organizadas. Tudo em 

uma única estrutura, portanto, de forma integrada. Assim, da mesma forma que 

ferramentas em geral auxiliam na execução de atividades físicas, mapas mentais 

auxiliam a inteligência, ampliando a capacidade de raciocinar sistemicamente, ajudando 

a percepção simultânea da floresta e das árvores, permitindo a atenção segmentada e a 

preservação das relações com o todo (TRIBOLI, 2004). 

 Para OKADA (2004), os mapas mentais são representações gráficas que podem 
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rastrear todo o processo de pensamento de forma não sequencial, onde diversas 

informações, símbolos, mensagens são conectados para facilitar a organização de um 

determinado assunto e a geração de novas ideias. 

 Os mapas mentais funcionam como o cérebro criando conexões entre cada 

conceito. Nesse sentido, os enfermeiros estabelecem o planejamento, a organização, a 

coordenação e avaliação da gerência do cuidado direto e indireto. 

 Ao implementar o planejamento elaborado mentalmente, eles criam um mapa que 

pode ser denominado de REAL por se configurar como ação de fazer, caracterizada por: 

ações de cuidado direto, de cuidado indireto e ações burocráticas (BARRETO, 2009). 

 A figura a seguir demonstra a síntese e seleção dos resultados oriundos dos 

diagramas das 6 entrevistas e dos temas mais evocados nas entrevistas. 
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Figura 1 - Diagrama sobre os conteúdos das entrevistas 
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Fonte: Adaptado de BARRETO, 2009. 
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 Os dados nos permitem observar que os dias dos enfermeiros geralmente 

começam com a visita nos leitos e a partir daí eles veem o recurso humano disponível e 

o recurso material necessário para a assistência. Como podemos ver nos depoimentos 

seguir: 

 

 “Tem a divisão dos pacientes por leitos, eu os divido de acordo com a gravidade. O 

paciente de cirurgia mais complexa fica de frente para o posto de enfermagem, mas se tem 

acompanhante já deixamos do outro lado uma vez que não há campainha para acionamento da 

equipe de enfermagem na clínica cirúrgica” (E1). 

 

 Depois que fazem a visita aos leitos elas vão checar se os recursos para prestar o 

cuidado necessário ao paciente estão disponíveis na enfermaria e delegam o que cada 

membro de sua equipe vai fazer a partir da competência de cada um. Alguns relataram 

que a equipe por já ser entrosada eles nem precisam delegar, pois a equipe já se 

organizou. 

 “As vezes delego, para a equipe de forma adequada os procedimentos a serem 

realizados com qualidade e segurança do paciente” (E5). 

 

 Apesar de estarem no cuidado indireto do paciente o objetivo fim das ações dos 

enfermeiros é prestar um cuidado direto de qualidade para o paciente. Portanto, tendo o 

cliente como foco principal de seu processo de trabalho, o enfermeiro norteia suas ações 

a partir das demandas advindas do quadro clínico do cliente. 

 “Vou verificar se o sargento de saúde realizou a separação das prescrições,e também 

dos materiais necessários a confecção dos curativos, observando o desempenho dos técnico de 

enfermagem” (E3). 

 É possível observar por esses depoimentos que mesmo estando no cuidado 

indireto os enfermeiros gerentes não se afastam do cuidado direto, pois se preocupam 

em prestar uma boa assistência ao cliente através da supervisão e de tudo o que sua 

equipe está fazendo, ele garante que o trabalho seja executado da melhor forma 

possível. 

 Para isso, o enfermeiro necessita utilizar todo o conhecimento científico adquirido 

ao longo de sua formação, referente às áreas de psicologia, fisiologia, biologia, 

anatomia, integrado aos conhecimentos técnicos na avaliação e realização de 

procedimentos, semiologia e semiotécnica. É necessário também ter habilidade para 
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aplicá-los e promover um cuidado diferenciado, completo, holístico no real sentido da 

palavra (BARRETO, 2009). 

 O cuidado de enfermagem pode ser dividido em cuidado direto e indireto, (e) 

Christovam (2009, p.230) relata que: 

 

[...] a gerência do cuidado de enfermagem é a atividade na qual a enfermeira realiza ações 

instrumentais e expressivas voltadas à organização, coordenação e sistematização do cuidado 

direto, através da implementação de ações de cuidado indireto, tais como a gestão de pessoas, 

materiais e do ambiente terapêutico, considerando as necessidades individuais e coletivas dos 

clientes, da equipe de enfermagem e os objetivos da instituição hospitalar. O sucesso desta 

gerência só é alcançado através das pessoas e numa interação humana constante. 

 

 Neste trabalho considera-se que o cuidado direto é todo o tipo de assistência 

prestada ao paciente de forma individualizada ou coletiva, enquanto que o cuidado 

indireto é a gerencia de enfermagem, que se dá através da gestão de pessoas, gestão 

de materiais e gestão do ambiente a fim de garantir um cuidado de enfermagem de 

qualidade e eficaz. 

 

2.4.3 Montagem do QUADRO DE EVOCAÇÕES das entrevistas 

 A seguir foi montado o quadro de evocações como resposta das enfermeiras 

militares quanto às funções gerenciais que exercem no cotidiano do trabalho. 

ENFERMEIRA EVOCAÇÕES 

FUNÇOES GERENCIAIS 

ENFERMEIRA 1  Supervisão da equipe de enfermagem 

 Organização do Processo do trabalho 

 Planejamento das atividades 

 Treinamento e capacitação da equipe 

ENFERMEIRA 2  Líder de equipe 

 Dimensionamento da equipe setorial (quando necessário 

realizando remanejamento) 

 Comunicação entre os subordinados e a chefia da divisão de 

enfermagem 

 Supervisão da equipe de enfermagem 
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ENFERMEIRA 3  Organização do trabalho e dos recursos humanos 
empregados 

 Planejamento das atividades 

 Dimensionamento da equipe setorial 

 Educação continuada 

 Supervisão da equipe de enfermagem 

 Previsão e provisão dos materiais  

 Mediadora dos subordinados junto a equipe multidisciplinar 

ENFERMEIRA 4  Supervisão da equipe de enfermagem 

 Coordenação da equipe 

 Planejamentos das ações  

 Estimular á equipe para realizar da melhor forma a missão 

ENFERMEIRA 5  Supervisão da equipe de enfermagem 

 Remanejamento de pessoal (dimensionamento) 

 Planejamentos das ações  

ENFERMEIRA 6  Supervisão da equipe de enfermagem 

 Prescrever ações de enfermagem 

 Coordenar a equipe 

 Padronização de normas e procedimentos nos setores 

FONTE: DADOS DO ESTUDO 

 Como podemos perceber todas as enfermeiras condicionam a função gerencial 

Supervisão como sendo característica principal da função gerencial. E as outras funções 

também citadas seriam o planejamento das ações juntamente com o dimensionamento 

da equipe.  

 A supervisão se fundamenta nas comunicações, ou seja, nas informações que 

devem ser transmitidas em todas as direções e em todos os níveis e setores. 

Fundamenta-se, sobretudo, na capacidade gerencial da direção em identificar as forças 

sociopsicológicas existente nos membros da organização, procurando ajustá-los às 

necessidades da empresa para que alcancem os objetivos organizacionais (SANTOS, 

2007). 

 O planejamento é o suporte que irá propiciar uma tomada de decisão sensata, 

pois a partir daí que se pode avaliar e analisar as causas e efeitos do processo de 

decisão. 

 O planejamento se desenha como a função primordial do gerenciamento, pois ele 

subsidia todas as demais; ele predetermina o caminho das ações para alcançar os 

objetivos esperados. O planejamento deve ser utilizado pela enfermeira, também, na 
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determinação do tempo disponível para a realização das atividades, por isso é 

necessário saber usá-lo de forma eficiente, priorizando o que precisa ser realizado e 

eliminando as atividades desnecessárias (WILLIG, 2004). 

 Portanto o planejamento vai subsidiar o trabalho do enfermeiro, pois com isso ele 

vai fazer com que o trabalho dele e de sua equipe seja mais eficiente e de maior 

qualidade, pois focará somente o que é necessário. 

 Para ter um planejamento eficaz e eficiente o enfermeiro deve fazer 

primeiramente o diagnóstico de como está a sua unidade, pois a partir do diagnóstico 

possibilitará a identificação de problemas e revelará a situação de sua unidade. 

 O diagnóstico, no contexto administrativo, é a aplicação da investigação social da 

realidade, com o propósito prático de operar sobre a realidade. Em outras palavras, o 

Conhecimento do sistema como um todo.  

 Outra questão que também foi levantada no instrumento de coleta de dados foi a 

indagação se há diferença no gerenciamento do militar de carreira, do militar temporário 

e do servidor civil. 50% das militares abordaram que há diferença no gerenciamento 

desses grupos. Como podemos perceber em suas falas transcritas a seguir: 

 “O que diferencia o militar de carreira e o temporário é principalmente o tempo de 

trabalho. O que vai gerar diferença no posto e graduação que irá ser atribuído a cada 

profissional. Mas o comprometimento, a importância e o dever são os mesmos. Já o civil não 

possui o mesmo treinamento dos militares não possuem os mesmos princípios, o que acarreta 

dificuldade no gerenciamento” (E2). 

 “Militar de carreira tem maior poder de controlar, coordenar e liderar o grupo já o civil e 

militar temporário tem a função de executar a ordem determinada pelo chefe” (E6). 

 “Entre militares não há diferença no gerenciamento. Já entre militares e civis sim, pois os 

civis não tem a mesma formação dos militares” (E3). 

  

 E a outra metade do grupo de enfermeiras não percebe diferença no 

gerenciamento da equipe constituída de forma heterogênea, pois atribui a função de 

gerenciamento como algo inerente do profissional enfermeiro e também relatam que a 

atuação do profissional subordinado está associada ao comprometimento do profissional 

e isso independe da sua formação. 

 

 “O que diferencia é o perfil e comprometimento de cada profissional independente se for 
militar de carreira, militar temporário ou civil” (E1).  
 “Ao assumir o plantão o enfermeiro torna-se responsável por gerenciar os diferentes 
profissionais, sendo o elo de comunicação entre paciente, família e equipe de saúde” (E4). 
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 De acordo com os aspectos críticos para o gerenciamento do pessoal de 

enfermagem vimos que houve unanimidade quando se refere o dimensionamento da 

equipe de enfermagem. Principalmente quanto ao total de enfermeiras existentes na 

OMS em estudo. Perfazendo o total de seis enfermeiras militares para compor todas as 

áreas de atendimento ao paciente, tais como: emergência, unidade de apoio á 

emergência (UASU) para pacientes críticos, clínica médica, clínica cirúrgica. Desta 

forma não há dicotomia entre a enfermeira rotina (gerencial) e a assistencial; onerando a 

equipe. Conforme relato abaixo: 

 “A dificuldade de ser enfermeira assistencial e gerencial ao mesmo tempo; gestão de 

pessoas trabalhando de forma a procurar atender a demanda do profissional e da empresa, a fim 

de estimular o profissional mantendo o satisfeito sem prejudicar a demanda da empresa” (E1).. 

 “Grande demanda de paciente levando a sobrecarga de trabalho; dimensionamento do 

pessoal de enfermagem inferior à necessidade ideal para assistência levando ao desgaste do 

pessoal e dificulta o trabalho em equipe” (E6). 

 “Escassez de recursos humanos; acúmulo de funções e atribuições; carga horária 
excessiva...” (E3). 
 
 

 Vale também ressaltar que por se tratar de profissionais militares, ainda há 

exigência do militarismo onde não há carga horária contratual e também tem as 

atividades de cunho militar, o que gera maior sobrecarga de atribuições. 

 

 “Acúmulo de funções que o enfermeiro tem que viabilizar (exemplo: chefe de Comissões; 

sindicância; chefe de contrato; missões etc); número reduzido de pessoal onerando a escala de 

serviço; a atribuição de funções que não nos compete, porém são incutidas a nossa classe 

causando sobrecarga de serviço; a proporção tenente (enfermeiro) e sargento (técnico de 

enfermagem) insuficiente que não permite o enfermeiro supervisionar de perto a equipe (são 

poucos enfermeiros no hospital)” (E4).  

 

 Somado a todos esses aspectos críticos citados não podemos esquecer a perda 

da autonomia gerada principalmente pela questão hierárquica da carreira militar.   

 Hierarquia é a base da organização das Forças Armadas e compõe a cadeia de 

comando a ser seguida por todos os integrantes das forças em sua estrutura 

organizacional. E também tem a questão do servidor civil que se encontram amparados 

por outra legislação, e que numa instituição militar aparenta ter mais benefícios quando 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Forças_Armadas
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comparados aos militares por ter um regulamento mais severo que principalmente não 

contém carga horária de trabalho pré-estabelecida entre outros benefícios. 

 “Perda da autonomia muitas vezes a enfermagem é subordinada a divisão de medicina 

outro aspecto crítico é o gerenciamento do servidor civil por estarem subordinados a outros 

regulamentos” (E2). 

 

 

 Todas as enfermeiras entrevistada foram enfáticas quando disseram que a 

melhoria da assistência de enfermagem ao paciente está diretamente relacionada ao 

aumento do número de profissionais de enfermagem, principalmente de enfermeiras 

(os). Como podemos verificar nos relatos a seguir: 

 
 “O aumento do número de profissional enfermeiro iria tornar a assistência e o 

gerenciamento melhor assistida, desta forma contribuindo positivamente no atendimento, assim 

como a execução de atribuições que sobrecarregam o profissional deixando-o mais focado na 

enfermagem” (E4). 

 “Com o aumento de quantitativo de enfermeiros teríamos a melhoria da assistência; 

poderia ocorrer com isso a divisão enfermeiras para rotina e enfermeiras assistencialistas 

(geralmente plantonistas). Com maior autonomia da distribuição do pessoal podemos fazer a 

locação do profissional no setor necessário; com o quantitativo Ideal” (E5). 

 “O bom dimensionamento de profissionais influencia numa boa estratégia para melhoria 

da qualidade de assistência de enfermagem. Tendo gestão da qualidade no gerenciamento do 

cuidado prestado nas instituições hospitalares” (E6). 

 

 O enfermeiro gerente precisa determinar a disponibilidade quantitativa e 

qualitativa apropriada de funcionários para atendimento das necessidades diárias da 

unidade e das metas da organização (MARQUIS; HUSTON, 2010). 

 Kurcgant (1991, p. 91) relata que: 

  “O dimensionamento de recurso humanos, em qualquer 

organização, tem sido considerado um desafio. Esses recursos 

são os mais complexos de uma organização, e os demais 

recursos exigem sua presença, para que possam ser utilizados”. 

 

 O administrador é responsável pelo fornecimento de um número adequado de 

funcionários para que sejam satisfeitas as necessidades de cuidado ao paciente. Deve 

estar atento às oscilações no número de pacientes e nas unidades de volume de 
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trabalho para certificar-se da minimização de excessos ou carência de funcionários 

(MARQUIS; HUSTON, 2010). 

 

 

 Na avaliação feita a cerca de tudo o que foi discutido até aqui e utilizando o 

instrumento de auto- avaliação os fatores que tiveram melhor avaliação foram a 

comunicação e a agilidade com quatro notas 5, seguido de equilíbrio com três notas 5 e  

com uma nota 5 ficaram a relação interpessoal, controle, propor e alcançar e 

criatividade. Conforme resumido no quadro abaixo: 

 

 1 2 3 4 5 

Comunicação    2 4 

Relação Interpessoal    5 1 

Planejamento    4 2 

Direção   1 5  

Controle    5 1 

Negociação   1 3 2 

Argumentação    4 2 

Propor e alcançar    5 1 

Mudança    6  

Persistência   1 3 2 

Criatividade   1 4 1 

Intuição   2 2 2 

Liderança   2 2 2 

Agilidade    2 4 

Organização   1 3 2 

Equilíbrio   1 2 3 

 
FONTE: DADOS DOS ESTUDO. 
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3 CONCLUSÕES  

 

Os resultados encontrados no estudo abordam as funções gerenciais no cuidado 

direto e indireto da enfermeira militar para o paciente no âmbito hospitalar. Os sujeitos 

do estudo apontam que apesar das enfermeiras militares desenvolverem o cuidado 

indireto de enfermagem o foco do trabalho é o cuidado direto ao paciente. Portanto, 

apesar de estar na gerencia o objetivo da enfermeira militar é de facilitadora para um 

cuidado de enfermagem de qualidade e de segurança ao paciente. 

A enfermeira militar traz uma abrangência e complexidade no processo de 

trabalho. Desenvolve a gerencia do cuidado direto e indireto que coexistem entre si. 

 Com os dados demográficos é possível observar que a idade das enfermeiras 

militares variam entre 31 a 35 anos em sua maioria, que possuem mais de 6 anos de 

formada e que estão no cargo de gerencia de alguns meses a até mais de 5 anos.  

O estudo mostra que a enfermeira militar tem um planejamento mental de seu 

trabalho, porém não um planejamento sistematizado. Planeja o dia a dia do trabalho a 

partir das ocorrências. A enfermeira militar utiliza o livro de ordem e ocorrências, a 

passagem do plantão e a visita aos pacientes nos leitos para estabelecer as prioridades 

da assistência de enfermagem, considerando o grau de complexidade do cuidado. 

Estabelece os objetivos a alcançar, avalia os recursos humanos e materiais disponíveis, 

para aquele dia de trabalho. 

É possível observar que existe uma lacuna na liderança com a equipe e com 

outras enfermeiras considerando a autoavaliação atribuída pelos sujeitos da pesquisa. 

Entretanto eles buscam motivar a equipe, administrar os conflitos e coordenar os 

recursos humanos e materiais para proporcionar um cuidado de qualidade e de 

segurança ao paciente. 

Segundo kurcgant (1991, p. 118): “a supervisão é uma função administrativa que 

envolve um processo de orientação contínua de pessoal com a finalidade de 

desenvolvê-lo e capacitá-lo para o serviço”. Nesse estudo é possível observar que a 

visão das enfermeiras militares sobre a supervisão resume em checar se o que foi 

delegado está sendo feito de forma adequada. 

Porém, mesmo entendendo de outra forma a supervisão, pode-se notar que há 

supervisão no processo de trabalho, uma vez que buscam motivar sua equipe, delegar 

trabalho a equipe, administrar conflitos e coordenar os recursos humanos e materiais 

para que as metas e objetivos traçados no planejamento sejam alcançados. 
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Na ação de controle observa- se que não há ferramentas para a avaliação do 

cuidado direto e indireto do enfermeiro gerente. Nota-se que na gerencia do trabalho do 

enfermeiro não há um planejamento sistematizado e documentado, e que também não 

expõe todo o trabalho do cuidado de enfermagem. 

Refletindo sobre este estudo, é possível que outros objetos de estudos possam 

aprofundar o conhecimento sobre processo gerencial da enfermeira militar para melhor 

visibilidade do cuidado de direto e indireto para a qualidade de assistência e segurança 

do paciente. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 

Entrevista Semi- Estruturada 

Instrumento de coleta de Dados 

Sexo:            Idade:           Estado Civil:         Tempo de Formado: 

Tempo que trabalha no hospital:            

1-  Quais são as funções gerenciais que você exerce no cotidiano do seu trabalho? 

2- Existe diferença no gerenciamento do militar de carreira, do militar temporário e do 

servidor civil? 

3- De acordo com sua vivência profissional, quais são os aspectos críticos para o 

gerenciamento do pessoal de enfermagem numa OMS? 

4- Os aspectos identificados acima podem influenciar na melhoria da assistência 

hospital? De que forma? 

5- Classifique a sua utilização das seguintes funções gerenciais. 1 Muito ruim, 2 Ruim, 3 

Regular, 4 Boa e 5 Muito boa. 

 1 2 3 4 5 

Comunicação      

Relação Interpessoal      

Planejamento      

Direção      

Controle      

Negociação      

Argumentação      

Propor e alcançar      

mudança      
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Persistência      

Criatividade      

Intuição      

Liderança      

Agilidade      

Organização      

Equilíbrio      
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA HGeRJ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde 

 Convido a Sra. para participar da pesquisa intitulada: A visão das enfermeiras 

militares do Hospital Geral do Rio de Janeiro sobre os aspectos críticos do 

gerenciamento do pessoal de enfermagem e sua influência na melhoria da 

assistência hospitalar, que tem como objetivos: identificar os aspectos críticos do 

gerenciamento de pessoal da enfermagem e sua influência na melhoria da assistência 

hospitalar. 

 A coleta de dados será através de entrevista individual, que será gravada para 

posterior transcrição, que lhe será apresentada para que assine e confirme o conteúdo 

da entrevista realizada. 

 Caso aceite participar, voluntariamente, desta pesquisa, será assegurado a 

garantia do anonimato, sigilo e caráter confidencial de suas informações; de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e/ou deixar de participar sem que lhe traga prejuízo 

ou penalização em sua relação de trabalho e com o pesquisador, e de não ter nenhum 

custo ou quaisquer compensações financeiras. A sua participação contribuirá para 

construção do conhecimento para enfermagem na área de Gestão em Saúde e 

Exercício Profissional em Enfermagem. 

 Após a conclusão do estudo, seus resultados serão divulgados em eventos 

científicos e publicações. 

 

Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 2016. 

 Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou 

de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a 

qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

Participante da Pesquisa:_____________________________________(assinatura) 

 


