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 "É exatamente disso que a vida é feita, de MOMENTOS. 

Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, 

para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo 

do mais importante: Nada nessa vida é por acaso. 

Absolutamente nada. Por isso, temos que nos 

preocupar em fazer a nossa parte, da melhor forma 

possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, 

mas ela é perfeita naquilo que tem que ser." 
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RESUMO 

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM NA ORGANIZAÇÃO 

PÚBLICA DE SAÚDE 

A enfermagem adquire cada dia maior relevância na atuação dos Sistemas de Saúde, sendo 

valorizada pelo seu desempenho profissional e sua contribuição na implantação e na 

manutenção da política de saúde e, consequentemente, na gestão de sistema de saúde. Neste 

sentido, este trabalho tem como objetivo conhecer os estudos sobre gestão de enfermagem nas 

organizações públicas de saúde. Esta pesquisa possui natureza qualitativa do tipo bibliográfica 

e foi realizada nos padrões analítico-descritivo. A coleta de dados foi realizada em buscas de 

periódicos indexados entre os meses de outubro a novembro de 2012. As Bases de Dados  

consultadas foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, e 

Scientific Electronic Library on-line, onde foram encontrados cinco artigos adequados ao 

tema e aos objetivos da pesquisa. Após a leitura analítica das referências selecionadas, por 

meio dos resultados conclui-se que estas reflexões trazem ao nosso cotidiano a necessidade de 

conhecer o que vem sendo produzido a respeito da gestão de enfermagem nas organizações 

públicas em saúde, afim de melhor gerir a saúde. 

 

Palavras Chaves: Enfermagem; Gestão em Saúde; Saúde Coletiva. 
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ABSTRACT 

MANAGEMENT OF NURSING IN HEALTH ORGANIZATION PUBLIC 

Nursing acquires increasing in importance in the performance of health systems, being valued 

for their job performance and their contribution to the establishment and maintenance of 

health policy and hence the management of the health system. Thus, this study aims to 

understand the management studies nursing in public health organizations. This research has a 

qualitative type of literature was performed and analytical-descriptive patterns. Data 

collection was conducted searches in indexed journals between October and November 2012. 

The Databases Virtual Health consulted were the Latin American and Caribbean Center on 

Health Sciences and Scientific Electronic Library Online, where five articles were appropriate 

to the subject and the research objectives. After the analytical reading of selected references, 

by the results it is concluded that these reflections bring to our daily lives need to know what 

is being produced about the nursing management in public health organizations in order to 

better manage health conference. 

Key Words: Nursing, Health Management; Public Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

A enfermagem vem ao longo do tempo a frente na gestão dos serviços de saúde. As 

políticas de saúde, enquanto ações objetivas sob responsabilidade do Estado, começaram a 

existir no Brasil somente no início do século XX. (FIGUEIREDO, 2005, p. 47). Até este 

período o país não tinha um sistema que fosse único e contemplasse todas as necessidades da 

população. 

Em meados de 1900, o governo brasileiro começou a se preocupar com as condições 

de vida e da saúde principalmente das populações que moravam nas capitais dos Estados. Nos 

dias atuais fica mais claro que a lógica que concebia a saúde como resultado de uma 

intervenção médica por meio de medicamentos está ultrapassada. Hoje se pensa em saúde 

como um projeto não só de recuperação, mas de manutenção do bem estar físico, psíquico, 

social e ambiental (FIGUEIREDO, 2005). 

Com isso fica claro que o modelo de gestão do sistema de saúde atual encontra-se 

numa fase de transformação, sendo valorizada a contribuição dos enfermeiros para implantar, 

manter e desenvolver políticas de saúde para o adequado funcionamento do Sistema Único de 

Saúde, o que nos torna sujeitos importantes nesta etapa, necessitando de conhecimento prévio 

das políticas de saúde (AARESTRUP, 2008). 

 Com isso a enfermagem adquire cada dia maior relevância na atuação dos Sistemas de 

Saúde, sendo valorizada pelo seu desempenho profissional e sua contribuição na implantação 

e na manutenção da política de saúde e, consequentemente, em gestão de sistema de saúde. 

 Assim, é necessário o avanço na gestão das práticas de saúde que implica a reflexão 

sobre novas abordagens na construção do conhecimento pela compreensão do ser humano 

como um ser do cuidado, na perspectiva do cuidado complexo realizado por equipes de saúde 

interconectivas e potencializadas para as melhores práticas no sistema de cuidado 

(ERDMANN, 2006, p. 483). 

 É necessária a compreensão de que o enfermeiro deve interligar as práticas 

assistenciais e gerenciais sem deixar de prestar tanto um atendimento de qualidade ao seu 

paciente quanto a devida atenção a sua equipe de trabalho, gerenciando recursos e pessoas da 

melhor forma possível, descentralizando os serviços e fazendo feedback com outros contextos 

de saúde. 
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O processo de descentralização dos serviços de saúde tem sido uma importante 

contribuição nesse sentido, uma vez que representa a multiplicação de pontos do sistema onde 

há que se equacionar o que e como fazer – tomar decisões, orientar processos de produção, 

avaliar resultados; tudo isso, no contexto peculiar da transição epidemiológica num país onde 

novos problemas se agregam as mazelas crônicas que afrontam a saúde da população e onde 

os recursos disponíveis são escassos e mal aproveitados (SANTANA, 1996, p. 13). 

O enfermeiro se insere nas políticas públicas participando ativamente das atividades 

de gerência dos recursos financeiros, dimensionamento de pessoal. 

Contudo, há a impressão generalizada sobre o desempenho dos serviços públicos de 

saúde que deixa a desejar, traduzindo o que em jargão técnico se pode sintetizar nos seguintes 

pontos: cobertura insuficiente, desigualdade no atendimento, baixa capacidade resolutiva, 

reduzido grau de satisfação por parte dos usuários e dos próprios trabalhadores e, como 

consequência de tudo isso, elevado custo benefício do sistema em seu conjunto (SANTANA, 

1996, p. 13). 

Atribuir todos os problemas relativos ao mau desempenho dos serviços de saúde 

somente à baixa capacidade gerencial. Contudo, torna-se cada dia mais evidente a necessidade 

de reorientações do perfil gerencial como forma de superar mazelas que se acumulam no 

cenário da organização e funcionamento desses serviços. (SANTANA, 1996, p. 13-14). 

Desse modo o enfrentamento por demanda por capacidade gerencial no sistema de 

saúde terá que desdobrar-se num duplo movimento, articulando o delineamento do perfil 

gerencial desejável a partir de novos enfoques e novas propostas de gestão, com a concepção 

e implementação de estratégias de capacitação que sejam efetivas e impactantes.  

(SANTANA, 1996, p. 14). 

Neste sentido questiona-se: O que vem sendo estudado sobre a gestão de enfermagem nas 

organizações públicas de saúde? Assim, evidenciou-se a necessidade de conhecer o que vem 

sendo produzido sobre a temática para poder planejar com os futuros gestores uma assistência 

de qualidade, humanizada e integral. 

2 OBJETIVO  

Conhecer os estudos sobre a gestão de enfermagem nas organizações públicas de 

saúde. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Gerência de Enfermagem  

A gestão das práticas de saúde exige a discussão a respeito dessa diversidade 

humana, o diálogo entre parceiros ou atores sociais, reconhecendo igualdades e diferenças 

instituídas biológica, social, política e culturalmente. O agir individual também traz a 

expressão dos aspectos culturais, sociais, afetivos e políticos que estão inter-relacionados na 

complexidade do ser humano e nas relações de cuidado (ERDMANN, 2006, p. 484). 

Compreender o ser humano, um ser do cuidado, cognoscente, construtor do futuro, 

que aprende a estabelecer estruturas sociais, políticas e econômicas mais orgânicas e flexíveis 

implica avançar na concepção de novas práticas de saúde na perspectiva do cuidado complexo 

(ERDMANN, 2006, p. 484). 

Partindo dessa reflexão, entendemos que o cuidado de Enfermagem, portanto, é 

desenvolvido dentro de duas dimensões básicas: uma objetiva, que se refere à execução de 

procedimentos e técnicas propriamente ditos; e outra subjetiva, que se baseia na sensibilidade, 

criatividade e intuição para cuidar de outro ser (LIMA, 2009, p. 88). 

O comportamento humano pode ser explicado por meio do ciclo motivacional, isto é, 

pelas necessidades que condicionam o agir, que se for eficaz, o indivíduo encontrará a 

satisfação e, portanto, o seu bem estar com o meio ambiente. 

Assim, Oliveira (2004, p.35), define que o planejamento estratégico corresponde ao 

estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas, para a situação em que o 

futuro tende a ser diferente do passado, o planejamento é ainda um processo contínuo, com 

exercício mental que é executado independente, o processo de planejar envolve um modo de 

pensar, e um salutar modo de pensar envolve indagações; e indagações envolvem 

questionamentos sobre o que fazer como, quando, para quem, por que, por quem e onde, por 

isso que sempre andam juntos, tanto o planejamento estratégico, quanto às ações gerenciais, 

pois um precisa do outro para conseguirem andar em harmonia. 

Desta maneira compreende-se o gerenciamento do cuidado, como ações que 

sistematizam a assistência de enfermagem, promovendo a valorização pessoal e profissional 

da equipe, sendo imprescindíveis ao crescimento da instituição. 
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O gerenciamento realizado pelo enfermeiro se configura como uma ferramenta do 

processo de cuidado e pode se compreendida como um processo de trabalho específico ou 

subprocesso. Dessa forma, no processo de trabalho gerencial, o enfermeiro tem como objetos 

de trabalho a organização do trabalho e os sujeitos envolvidos, no intuito de implementar 

condições satisfatórias para o cuidado dos usuários e/ou população e de desempenho para os 

trabalhadores de enfermagem.  

Neste contexto, a educação em saúde segue uma característica “problematizadora” de 

maneira crítica e reflexiva frente a problemas do cotidiano; para Leopardi (1999, p.29), o 

trabalho em saúde é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor de serviços. 

É um trabalho de esfera da produção não material, que se completa no ato da sua realização. 

Não tem como resultado um produto material, independente do processo de produção e 

comercializável no mercado. 

Assim, acredita-se que o enfermeiro gerente é um potencial ator para articular e 

gerenciar as ações de enfermagem em uma organização pública de saúde, utilizando 

ferramentas de políticas e tecnologia de gestão. 

3.2 Políticas e tecnologias de gestão 

 A participação e a responsabilidade dos indivíduos nas ações de cuidado e de 

promoção da saúde transformaram-no em sujeito da ação de saúde, participando ativamente, 

conforma suas peculiaridades individuais, sociais, econômicas e culturais (LOPES, 2009, p. 

820). 

 A implementação de políticas e tecnologias de gestão em serviços de saúde e 

enfermagem exige a discussão a respeito dessa diversidade humana; o diálogo entre parceiros 

ou atores sociais; o reconhecimento das igualdades e diferenças biológicas, sociais, políticas e 

culturais, contribuindo para uma forma diferenciada de gestão das práticas de saúde, que 

contemple este ser humano complexo e múltiplo, que é produto e produtor das práticas de 

saúde (LOPES, 2009, p.820). 

 Para compreensão do homem como ser sócio político cultural na contemporaneidade, 

o conhecimento representa um marco em termos de organização no trabalho e nos processos 

de gestão e, ao constatar que as organizações têm no conhecimento o seu maior valor, o 

gerenciamento deste vem ganhando espaço, tanto nas práticas organizacionais quanto na 

literatura (LOPES, 2009, p. 820). 
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Já Spagnol (2005, p.22), refere que para gerenciar a assistência de enfermagem, o 

enfermeiro utiliza métodos e estratégias de gestão oriundos da administração.  Esses além de 

contribuir para ampliar conhecimentos e questionamentos a cerca da enfermagem, servem 

também para compreender a equipe de enfermagem como um coletivo de sujeitos sociais em 

ação. 

Sendo assim, para executar tal processo, os principais instrumentos técnicos da 

gerência são: planejamento, dimensionamento de pessoal de enfermagem, seleção de pessoal, 

educação continuada/permanente e supervisão (FELLI; PEDUZI, 2005, p. 11).  

Deste modo, se pode esperar da enfermagem que atue de forma comprometida com a 

gerência, planejando juntamente com sua equipe, desenvolvendo estratégias para que a 

política pública seja discutida em grupo, onde os mesmo atuem conjuntamente. 

4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa possui natureza qualitativa do tipo bibliográfica e foi realizada nos 

padrões analítico-descritivo. A coleta de dados foi realizada em buscas de periódicos 

indexados entre os meses de outubro a novembro de 2012.  

As buscas em sites da área da saúde foram realizadas, utilizando como palavras 

chaves “gestão de enfermagem and saúde”. As Bases de Dados Virtuais em Saúde 

consultadas foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), e Scientific Electronic Library Online (SciELO Brasil), onde foram encontrados 

onze (11) publicações científicas. Foi utilizada a leitura flutuante dos resumos dos trabalhos, 

identificando-se o objeto, os objetivos do estudo e os resultados, após a leitura, ficaram para 

estudo cinco (5) publicações que formaram o corpus do estudo, conforme os critérios. 

Na eleição dos estudos analisados, utilizou-se o critério de inclusão de serem 

encontrados textos na íntegra e que possuam relação com o objeto da pesquisa. Desses artigos 

encontrados, dois foram indexados na SciELO Brasil, e três no LILACS. Os artigos 

concentraram-se nos últimos sete anos, sendo um em 2004, um em 2007, dois em 2009 e um 

em 2011. Para análise do conteúdo dos estudos foram seguidos os passos: 1) busca do 

material virtual; 2) leitura flutuante dos artigos encontrados; 3) seleção dos textos 

considerando os objetivos da pesquisa; 4) leitura interpretativa e minuciosa dos textos; 5) 

preenchimento da ficha de leitura ; 6) transcrição dos dados; 7) categorização e agrupamento 

segundo analogia; 8) citação correta das fontes evitando o uso indevido do material. 
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Pela característica do estudo de natureza qualitativa foi realizada a análise dos dados 

utilizando padrões analítico-descritivos buscando contemplar os objetivos da pesquisa. A 

análise descritiva geralmente é realizada pelos pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática, com isso, busca descrever características de determinada 

população/fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da 

utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados (FIGUEIREDO, 2004, p. 143). 

A abordagem qualitativa segundo Minayo (2007, p.98), pensa a relação da qualidade 

dos fatos e fenômenos. Busca encontrar, na parte, a compreensão e a relação com o todo, e a 

interioridade e a exterioridade como constitutivas dos fenômenos; advoga também a 

necessidade de se trabalhar com complexidade, com a especificidade e com as diferenciações 

que os problemas apresentam. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído de artigos científicos, teses, monografias, dentre outros. Embora quase todos os 

estudos sejam exigidos alguns tipos de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas, que é o caso deste estudo que foi realizado 

por meio de uma seleção temática. 

Segundo Gil (2009, p. 45), a principal vantagem na pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente.   

5 RESULTADOS 

Encontraram-se cinco artigos abordando a temática do estudo, publicados entre os 

anos de 2004 e 2011. 

Abaixo se apresenta um quadro com os respectivos artigos, autores, indexação, ano, 

e revista dos mesmos. 

Artigo Autores Indexado Ano Revista 

A função gerencial do enfermeiro na 

Estratégia saúde da Família: limites e 

possibilidades 

Jonas, Lucélia 

Terra; 

Rodrigues, 

Hugo Cardoso; 

Resck, Zélia 

Marilda 

Rodrigues. 

LILACS 2011 Rev. APS 

Despertando novas abordagens para 

a gerência do cuidado de 

enfermagem: estudo qualitativo 

Backes, Dirce 

Stein; Erdmann, 

Alacoque 

Lorenzini; 

LILACS 2009 Online Braz. j. nurs. 

(Online) 
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Lunardi, Valéria 

Lerch; Lunardi 

Filho, Wilson 

Danilo; 

Erdmann, Rolf 

Hermann. 

A participação política de 

enfermeiras na gestão do Sistema 

Único de Saúde em nível municipal 

Melo, Cristina 

Maria Meira de; 

Santos, Tatiane 

Araújo dos. 

LILACS 2007 Texto & Contexto 

enferm 

 
Enfermagem e planejamento em 

saúde: relatório de gestão como 

instrumento 

Farias, Sharon 

Martins; Beck, 

Carmem Lúcia 

Colomé; 

Colomé, Clara 

Marques 

SCIELO 2004 Rev. bras. enferm.  

 

Políticas e tecnologias de gestão em 

serviços de saúde e de enfermagem 

Lopes, Márcia 

Maria Bragança; 

Carvalho, Jacira 

Nunes; Backes, 

Marli Terezinha 

Stein; Erdmann, 

Alacoque 

Lorenzini; 

Meirelles, 

Betina Hömer 

Schlindwein 

SCIELO 2009 Acta paul. enferm. 

Quadro 1 – Fonte: Finamor, T. Gerenciamento de enfermagem na organização pública de 

saúde. 2012. 

 

6 DISCUSSÃO  

 Os artigos encontrados trataram da gestão da enfermagem em saúde coletiva em sua 

totalidade, argumentando o valor da enfermeira frente sua equipe de saúde, como participante 

das atividades políticas e gerenciais. 

Entre os artigos estudados, encontra-se o de Jonas (2011, p.14) que objetivou 

compreender e analisar os limites e as possibilidades do processo de trabalho gerencial do 

enfermeiro na equipe do Programa Saúde da Família. Os resultados apontam que o enfermeiro 

assume o papel de gerente, coordenando, administrando e gerenciando o trabalho das 

Unidades de Saúde da Família (USF) e dos membros da equipe, olhando não só para o 

trabalho da equipe de enfermagem e dos agentes comunitários de saúde (ACS), mas 

ampliando este olhar para toda a equipe multiprofissional. Por desenvolver a função de 
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gerente do serviço de saúde, há uma sobrecarga de atividades de cunho burocrático, 

ocasionando um distanciamento da assistência direta aos usuários, que lhe é própria.  

 Este estudo nos submete a necessidade de um planejamento da enfermeira gerente para 

atender toda a equipe multiprofissional, na elaboração de escalas e dimensionamento de 

pessoas, reduzindo assim a sobrecarga de trabalho aos mesmos. 

 Assim, Backes (2009, p.8) fez um estudo que teve como objetivo compreender o 

significado da prática social do enfermeiro, sob o foco da gerência do cuidado, e concluiu que 

o despertar para as novas abordagens gerenciais do cuidado de enfermagem está associado à 

necessidade de superar as práticas assistencialistas, possibilitada por olhares amplos e 

sistêmicos, por meio dos quais é possível transcender o modo simplificado de pensar e exaltar 

o cuidado de enfermagem como produto de múltiplas interações sociais. 

 O enfermeiro precisa saber ampliar seu olhar em todos os setores de sua unidade de 

trabalho, para poder gerenciar melhor a sua equipe, pois o cuidado está diretamente associado 

ao atendimento de excelência dispensado ao paciente.  

 Com isso Mello (2007, p.16) analisou a participação política da enfermeira na gestão 

compartilhada do Sistema Único de Saúde, pressupondo que a enfermeira possui uma 

participação política na gestão da saúde, identificou a sua concepção quanto à participação 

política; os espaços onde esta é exercida e analisou, através de uma categorização pré-

definida, como se processa esta participação. Os resultados apontam para uma visão restrita 

das enfermeiras quanto ao seu papel político na gestão do Sistema Único de Saúde; de uma 

participação política incipiente; de pouca valorização quanto a esta forma de participação, 

embora as enfermeiras ocupem espaços diferentes, relevantes e de caráter político-técnico no 

sistema de saúde municipal. 

 A necessidade de perceber essa importância da política no gerenciamento de 

enfermagem em órgãos públicos de saúde se faz presente neste estudo, evidenciando assim a 

necessidade dos enfermeiros saberem participar de forma ativa na política de gestão, o que 

acabam muitas vezes realizando sem perceber que o estão fazendo. 

 Também Farias (2004, p.500) em estudo, que teve como principal objetivo o 

envolvimento do futuro enfermeiro na construção do Relatório de Gestão das Ações de Saúde 

de um município no interior do Rio Grande do Sul concluiu que seu trabalho realizado 
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contribuiu para o aprimoramento do relatório de gestão municipal da saúde, com vistas ao 

planejamento e implementação de ações efetivas e resolutivas. 

 Assim, se percebe a importância da enfermagem na elaboração de relatórios de gestão, 

onde suas ações gerenciais exercidas na gestão municipal são evidenciadas, de acordo com 

seu bom planejamento. 

 Entretanto, Lopes (2009, p. 819) em seu estudo identificou que os enfermeiros do 

Brasil têm conhecimento das políticas e tecnologias de gestão nos serviços de saúde e 

concluiu que diante dos avanços e constantes mudanças do setor saúde, particularmente no 

nível organizacional e técnico-científico, torna-se imprescindível que o(a) enfermeiro(a) 

desenvolva suas habilidades políticas, gerenciais e de liderança com participação responsável 

e de forma interdisciplinar. 

 Conclui-se que o enfermeiro é papel fundamental na política de atenção a saúde, pois 

além de desenvolver as ações gerenciais, coordenando equipes multiprofissionais também 

participa da elaboração de relatórios e atividades de cunho político. Deste modo favorece a 

avaliação das atuais políticas públicas em saúde, bem como o aprimoramento destas, além de 

contribuir para as novas políticas necessárias. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se perceber neste estudo que o o gerenciamento da enfermagem na organização 

pública necessita de desenvolvimento e aprimoramento de competências gerenciais, bem 

como de estratégias que possibilitem o envolvimento de todos os membros da equipe 

multiprofissional, pois, favorece a efetividade na produção do cuidado, que está interligado as 

políticas de atenção a saúde e pela integralidade das ações de atenção à população.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Diante dos avanços e constantes mudanças no setor saúde, de forma particular no nível 

organizacional e técnico-científico, torna-se imprescindível que o enfermeiro desenvolva suas 

habilidades políticas, gerenciais e de liderança com a sua participação responsável e de forma 

interdisciplinar. 

Para garantir que a enfermagem, em qualquer nível de atuação, promova ações 

baseadas no conhecimento científico, torna-se fundamental a aquisição de conhecimentos e 

habilidades técnicas de gerenciamento e liderança, bem como de conhecimento das políticas 

públicas de saúde. 
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Assim, ao concluir este trabalho, se salienta a importância de enfermeiros gerentes 

engajados na luta por uma qualidade da saúde de seus usuários e equipe, fundamentados no 

conhecimento prévio da política pública e responsabilidade em suas atividades laborais, 

refletindo sua prática. Estas reflexões trazem ao cotidiano a necessidade de conhecer quais as 

ações gerenciais do enfermeiro e as políticas públicas para melhor gerenciar os serviços sobre 

sua responsabilidade. 
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