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RESUMO 
 

LEITE, J. E. L. Viabilidade do processo de enfermagem no contexto hospitalar: 

perspectiva gerencial. Natal, 2011. 103f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 

Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011. 
 

O Processo de Enfermagem (PE) é considerado como a dinâmica das ações sistematizadas e 

inter-relacionadas visando à assistência do ser humano. No entanto, percebemos a falta de uso 

do PE nos serviços e observamos que a dificuldade de implantação dele está relacionada à 

própria valorização pelos enfermeiros e questões institucionais que envolvem recursos 

humanos e materiais. Acreditamos que o gerente, como representante de toda a assistência 

prestada pela enfermagem da instituição, é um personagem importante para efetivação de 

políticas de interesse da enfermagem, como a implantação do PE no serviço. No entanto, a 

literatura é escassa quanto ao PE na perspectiva do gerente de enfermagem. O objetivo geral 

deste estudo é analisar a viabilidade do Processo de Enfermagem no contexto hospitalar a 

partir das atitudes dos gerentes de enfermagem das instituições acerca desse instrumento. 

Realizamos uma pesquisa descritivo-exploratória, de abordagem quantitativa, com uma 

população de 45 gerentes de enfermagem de hospitais atuando na rede pública estadual de 

Natal-RN e nas unidades hospitalares da UFRN. Foram utilizados dois instrumentos para a 

coleta de dados, um questionário sobre o PE, desenvolvido para propósitos deste estudo e a 

escala para medição de atitudes, Posições sobre o Processo de Enfermagem. A população é 

predominante feminina (91,0%) e relativamente experiente na prática da enfermagem (Média 

= 17,6 anos). No entanto, possuem pouca experiência na área gerencial (Média = 8,6 anos). 

Expressam ter pouco conhecimento dos termos relacionados ao PE e pouca experiência com 

ele. Possuem uma atitude favorável ao PE (Média Geral = 110,9); são favoráveis a seu 

desenvolvimento no serviço (88,9%) e sugeririam a sua implantação (86,7%);  48,9% 

indicaram pouca possibilidade de implantação no serviço e 37,8% muita possibilidade. O teste 

de Spearman entre a Atitude sobre o PE e a Possibilidade de implantação no serviço mostrou 

uma associação negativa fraca, tanto na atitude geral (-0,316), quanto nos 20 itens do 

instrumento, com coeficientes variando entre -0,014 a -0,464.  A análise fatorial da escala 

realizada neste estudo identificou três fatores subjacentes às atitudes dos gerentes neste 

estudo: “relevância”, “operacionalização” e “colaboração”, com Coeficiente Alfa Cronbach 

de 0,955; 0,844 e 0,807, respectivamente e de 0,956 para todos os itens em conjunto, 

demonstrando que a escala geral e as fatoriais possuem coerência interna para uso nessa 

população. Presumimos que há uma tendência, embora leve, dos profissionais com atitude 

favorável ter percepção negativa sobre a possibilidade de implantação do PE no serviço. A 

posição favorável ao PE parece não ser suficiente para a viabilidade de implantação dessa 

metodologia no serviço hospitalar, sendo esse resultado desconfortável para a enfermagem.  

Essa situação sugere que as dificuldades de implantação do PE estão vinculadas à outras 

questões, como as organizacionais. A implantação do PE em uma instituição onde não é 

conhecido, nem praticado, constitui a introdução de uma inovação tecnológica e de trabalho 

que envolve múltiplos requisitos, entre eles a adesão das pessoas à inovação proposta. Isso 

demanda não só tempo, mas um processo com estratégias específicas para a difusão do 

conhecimento acerca do método, bem como os ajustes institucionais e de recursos humanos 

necessários. Nesse processo o envolvimento de todos os profissionais da instituição é 

necessário. Essa situação retoma as discussões de autonomia profissional, limites e 

perspectivas da ação e influência do enfermeiro no contexto hospitalar, (re) definição de 

papeis, delimitação (ou consenso) do objeto de estudo ou do(s) processo(s) de trabalho, entre 

outras. 

DESCRITORES: Enfermagem; Processo de Enfermagem; Gerente de Enfermagem; 

Instituição Hospitalar. 



ABSTRACT 

 

 

LEITE, J. E. L. Viability of the nursing process in the hospital context: a managerial 

perspective. Natal, 2011. 100f.  Dissertation (Master Degree in Nursing) - Department of 

Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, 2011.  

 

The Nursing Process (NP) is considered as the dynamics of the systemized and inter-related 

actions of human care. We believe that the nursing manager, as the representative of all the 

nursing care provided  in the hospital setting, is an important agent for the implementation of 

institutional policies, such as the NP, in the service. However, there is little information in the 

literature about the NP in the perspective of the nurse manager. The objective of this study 

was to analyze the viability of the Nursing Process in the hospital context based on the 

attitudes of  the nurse managers toward the Process. We conducted a descriptive-exploratory 

research study, of quantitative approach, with a population of 45 nurse managers that worked 

in the state hospitals located in Natal, RN and in the  university hospitals of the UFRN. Two 

instruments were used for the collection of data: a nursing process questionnaire, constructed 

for use in this study, and the scale for the measurement of the attitudes titled Positions on the 

Nursing Process. The population is predominantly feminine (91,0%) and have relative nursing 

practice experience (Mean=17,6 years). However, they have little experience in management 

(Mean=8,6 years). They express little knowledge of the PE nursing terms and little experience 

with the Process. They have a positive atitude toward the NP (Mean = 110,9); are favorable to 

its developement in the service (86,7%); 48,9% indicated little possibility of 

institutionalization in the service and 37,8% indicated large possibility. The Spearman test for 

association between the variables of attitude about the NP and the possibility of its 

institutionalization demonstrated a weak negative association in the total individual scores of 

the attitudes (-,316) as in the 20 itens of the instrument, with coefficients varying from 0,014 

to 0,464. Factorial analysis of the instrument identified three underlying factors to the 

attitudes of the managers in this study: relevance, operationalization and collaboration, with 

Cronbach Alpha coeficients of 0,955, 0,844 and 0,807, respectively, and 0,956 for the whole 

instrument, indicating that the scale and its factorial subscales have internal consistency. We 

conclude that there is a weak tendency for the managers with a favorable attitude to have a 

negative perception about the possibility of institutionalization of the NP in the service. The 

favorable position does not appear to be sufficient for the viability of this methodology in the 

hospital sector, results that is worrisome for nursing. This situation suggests that the 

difficulties with the institution of the NP in the hospitals may be related to other factors, 

including the organizational conditions. We believe that the institucionalization of the NP in a 

servisse where it is not known and not practiced, constitutes the introduction of an innovative 

work technology that involves many demands, among them the adherence of the persons to 

the proposed innovation. This demands time and the institutional adjustments and the human 

resources necessary. In this process, the involvement of the health professional of the 

institution is necessary. This situation brings to light the discussions of professional 

autonomy, the action limits and perspectives, the redefinition of roles, delimiation  (or 

consensus) of the objects of study and of the work processes, among others. 

  

DESCRIPORS: Nursing; Nursing process; nurse manager, hospital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem por muito tempo foi uma prática não reconhecida como profissão. 

A sua origem ocorreu a partir da divisão do trabalho médico em meio ao momento de 

fortalecimento dos hospitais como lugar de cura e desenvolvimento do conhecimento. 

(MELO, 1986). Contudo, o seu desenvolvimento como profissão e o seu conhecimento 

surgem posteriormente, a partir do pensamento dos seus profissionais. 

Florence Nigthingale, no século XIX, já inferia que o cuidado prestado aos 

doentes precisava ser organizado e sistematizado com base em fundamentos científicos. 

Acredita-se que, dessa forma, conceituar o cuidado deu origem ao desenvolvimento do 

conhecimento em enfermagem.  

Esta pioneira da enfermagem passou a escrever sobre as ações com base em 

observações sistematizadas e registros estatísticos extraídos de sua experiência prática no 

atendimento diário a doentes. Já observamos em seus trabalhos algumas definições que 

posteriormente seriam encontradas nas teorias de enfermagem e organizadas pelas teóricas 

como os quatro conceitos fundamentais de ser humano, meio ambiente, saúde e enfermagem, 

que ainda hoje identificam as bases humanísticas da enfermagem. (OLIVEIRA; PAULA; 

FREITAS, 2007). 

Desenvolve-se assim, a busca por um objeto foco do trabalho da enfermagem, 

constituindo-se a preocupação da comunidade científica no intuito de identificar a 

enfermagem como ciência. Esse foco tem sido identificado e definido por diversos estudiosos 

que colocam o cuidado como a essência da enfermagem. (WALDOW, 1992). A esse respeito, 

Leopardi (1999) defende o cuidado como objeto epistemológico da enfermagem; já Newman 

(1992) define o objeto da enfermagem como sendo o cuidar na experiência humana em saúde. 

Enfim, tem-se como consenso o cuidar/cuidado como domínio unificador da enfermagem. 

Por esse caminho de busca pela sua identidade e reconhecimento como profissão, 

passa o desenvolvimento das teorias de enfermagem, na década de 1950, e o Processo de 

Enfermagem (PE) como instrumento para assistência.  Este último assumiria, posteriormente, 

no Brasil, outras denominações, como por exemplo, Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), devido às diferentes interpretações, dependendo da escola e do pensador. 

É importante salientar que os termos Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) e Processo de Enfermagem (PE) não são sinônimos, mesmo sendo, 

algumas vezes, assim considerados na literatura.  A própria Resolução COFEN 272/2002, 
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atualmente revogada pela Resolução COFEN 358/2009, define Sistematização da Assistência 

de Enfermagem como sendo  

 

uma atividade privativa do enfermeiro, que utiliza método e estratégia de 

trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, 

subsidiando ações de assistência de Enfermagem que possam contribuir para 

a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, 

família e comunidade,  

 

não fazendo referência ao Processo de Enfermagem em sua definição. (COFEN, 2002, p. 01). 

Discorrendo sobre essa pluralidade de termos, Kletemberg, Siqueira e Mantovani 

(2006, p. 484) indicam que 

 

essa diversidade pode ter contribuído para dificultar a socialização do 

conhecimento, especialmente num país de dimensões continentais como o 

Brasil. Assim, a pluralidade de nomenclaturas para designar a metodologia 

da assistência também contribuiu para que profissionais não se apropriassem 

desse método científico em seu processo de trabalho. 

 

Atualmente, a Resolução COFEN 358/2009 esclarece um pouco mais a diferença 

entre esses termos quando especifica que a “Sistematização da Assistência de Enfermagem 

organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível 

a operacionalização do processo de Enfermagem” e que “o processo de Enfermagem é um 

instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a 

documentação da prática profissional”. (COFEN, 2009, p. 01).  

Nesse estudo faremos menção principalmente ao termo Processo de Enfermagem, 

por ser um conceito mundialmente conhecido, mais mencionado na literatura da área e, 

sobretudo, por adequar-se conceitualmente ao estudo. Mesmo assim, reconhece-se que alguns 

enfermeiros entendem SAE como sinônimo de PE.  Portanto, aceitamos essa relação de 

igualdade conceitual para fins desta investigação do PE junto aos enfermeiros. 

Com relação às teorias de enfermagem, a partir da década de 1950, estas 

passariam a constituir o corpo de conhecimento teórico que orientaria as ações de 

enfermagem e o Processo de Enfermagem (PE) a forma de implementá-las. Nessa 

perspectiva, o PE é definido por Horta (1979) como sendo a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas visando à assistência do ser humano. 

Desde aquela época, diversos estudos ressaltam a importância e os benefícios do 

PE, tanto para a prática como para o indivíduo sob cuidados da enfermagem. Tannure e 

Gonçalves (2008), por exemplo, referem que o processo de enfermagem fornece estrutura 
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para a tomada de decisão durante a assistência de enfermagem, tornando-a mais científica e 

menos intuitiva.  Staton, Paul e Reeves (1993) colocam-no como sendo a essência da prática 

profissional da enfermagem, constituindo-se assim em um instrumento metodológico da 

profissão que orienta os profissionais a tomarem decisões, preverem e avaliarem 

conseqüências. É por isso definido como uma atividade intelectual deliberada, por meio da 

qual a enfermagem é abordada de uma maneira ordenada e sistemática, proporcionando 

ordenamento e direcionamento ao trabalho do enfermeiro. Os mesmos autores ainda citam a 

importância do PE como meio para avaliação da qualidade dos cuidados profissionais. 

Outros autores colocam os benefícios do PE à assistência e situação de saúde do 

cliente.  Araújo et al. (1996), por exemplo, entendem que o PE possui um enfoque holístico, 

direcionando às intervenções para o indivíduo e não apenas para a doença, apressa os 

diagnósticos e o tratamento dos problemas de saúde potenciais e vigentes, reduzindo a 

incidência e a duração da estadia no hospital, promove a flexibilidade do pensamento 

independente, melhora a comunicação e previne os erros, omissões e repetições 

desnecessárias. Alem disso, os enfermeiros obtêm satisfação de seus resultados. 

Com relação à sua operacionalização, as etapas do PE diferem entre os estudiosos. 

Segundo Tannure e Gonçalves (2008) o PE é composto por cinco etapas que, embora estejam 

divididas didaticamente, se interrelacionam e ocorrem concomitantemente: investigação, 

diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem e 

avaliação – a mesma seqüência de etapas descrita na Resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem. (COFEN, 2009). 

Quanto a sua implementação, sendo um instrumento para as ações da 

enfermagem, o PE deve ser realizado em todos os ambientes aonde seja realizado o cuidado 

profissional de Enfermagem, sejam eles públicos ou privados. Dessa forma, incluem-se as 

instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, e de serviços ambulatoriais de 

saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas ou outros, de acordo com o 

artigo 1º da Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem. (COFEN, 2009). 

Não é de agora que o planejamento da assistência de enfermagem é uma 

imposição legal. Em 1986 já é citado na Lei do Exercício Profissional nº 7.498, art. 11, alínea 

c: “O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: I - Privativamente: 

[...] c) planejamento, organização, coordenação e avaliação dos serviços de assistência de 

enfermagem” sendo depois instituído o Processo de Enfermagem  com a denominação de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem na Resolução 272/2002. (COFEN, 2007, p. 

01). 
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Assim, desde o seu surgimento o PE tem sido legitimado como um marco teórico 

para a prática de enfermagem. Foi incluído à estrutura teórica dos currículos e na definição de 

enfermagem da maioria dos estatutos para o exercício da profissão em diversos países. 

(IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 1993).  

Auxiliando essa globalização, algumas classificações têm sido elaborados com o 

objetivo de padronizar a linguagem utilizada na aplicação do PE, visando facilitar a 

comunicação na enfermagem. São eles: a classificação dos diagnósticos de enfermagem da 

NANDA (atualmente intitulada NANDA-I), a classificação das intervenções de enfermagem 

(Nursing Interventions Classification – NIC) e a classificação dos resultados de enfermagem 

(Nursing Outcomes Classification – NOC). (TANNURE; GONÇALVES, 2008).  

Com o desenvolvimento desses e de outros sistemas de classificação foi surgindo 

a necessidade de reunir todas as classificações numa só proposta de linguagem em nível 

universal.  Elabora-se, então, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE) que está sendo desenvolvida em alguns países. (TANNURE; GONÇALVES, 2008).  

Assim, percebemos a importância do PE para a própria assistência e para 

benefícios dos pacientes bem como para o que representa e pode representar para 

enfermagem. No entanto, desde nossa experiência enquanto estudante de graduação nos 

campos de prática até nossa vivência enquanto profissional atuante em instituições 

hospitalares, passando por diversos setores, percebemos a falta de uso do PE nesses serviços. 

Na literatura encontramos muitos aspectos que estão relacionados a essa lacuna. 

Inicialmente, podemos mencionar as dificuldades que a própria prática de enfermagem 

enfrenta nos serviços de saúde. O estudo de Andrade e Vieira (2005) coloca a prática do 

enfermeiro de hospital como sendo tecnicista e influenciada pelo modelo biomédico, não 

focalizando o paciente de forma integral.  Rosa et al. (2007) citam ainda que as ações do 

enfermeiro são fundadas no desenvolvimento de técnicas e procedimentos, sendo realizadas 

com base no imediatismo, na solução de problemas e nas necessidades que vão surgindo. 

Andrade e Vieira (2005) denunciam ainda a confusão de papéis. O enfermeiro 

executa atividades de outros profissionais e/ou cumpre tarefas puramente burocráticas, o que 

o desvia do cumprimento de suas atribuições. Nesse sentido, o enfermeiro assume a 

coordenação de todo o setor em que trabalha e não somente da assistência, desenvolvendo 

atividades que outros profissionais podem executar. 

Com relação às dificuldades específicas de implantação do PE, Maria e Arcuri 

(1991) apontam, além da prática vinculada ao cumprimento de atividades burocráticas, o 

papel do ensino de enfermagem que reproduz o modelo biomédico, no qual o aluno vê o 
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processo de enfermagem como um mero exercício acadêmico. Ressaltam também a 

resistência dos enfermeiros em adotar esse método de trabalho, o que acaba por influenciar 

toda a equipe de enfermagem. 

Hermida (2004), realizando um trabalho com o intuito de identificar dificuldades 

de implementação do PE, percebeu que para alguns autores existem diferentes aspectos que 

interferem na aplicação do PE e esses se interrelacionam. Alguns destes estão no âmbito da 

organização (políticas, normas, objetivos dos serviços, muitas vezes estabelecidos por 

médicos e administradores sem a participação dos enfermeiros); outros fazem parte do próprio 

quotidiano desses profissionais (atitudes, crenças, valores, habilidades técnicas e intelectuais), 

para os quais muitas vezes se busca explicação nas deficiências do ensino formal e na sua 

relação com a prática. Outro fator é a maneira que o processo tem sido operacionalizado nos 

serviços, como uma imposição da chefia de enfermagem que valoriza mais a documentação à 

implementação dessa metodologia de forma efetiva na prática. 

Esse contexto faz-nos entender que as dificuldades de implementação do PE nos 

serviços passam a ser uma conseqüência de elementos que variam desde a própria valorização 

do PE pelos enfermeiros até as questões institucionais, as quais envolvem a movimentação de 

recursos humanos e materiais, bem como a flexibilidade da instituição em instituir novas 

ações e ser ou não aberta a mudanças. Pressupomos, portanto, que a disponibilização dos 

enfermeiros ao PE irá depender da forma que a mudança atende aos interesses da instituição e 

da adesão do setor administrativo e gerencial ao processo de mudança, visto que é a 

instituição, na pessoa dos administradores, que viabiliza e fornece os recursos. 

Diante dessa perspectiva, observamos a importância de um ator que tem papel 

fundamental nessa conjuntura, o gerente de enfermagem. Segundo Mesquita (2002), o 

enfermeiro gerente, além de desenvolver suas inúmeras atividades, atua como “elo de 

ligação” entre sua equipe de trabalho e as coordenações superiores. Representa, não somente 

os profissionais, mas toda a assistência de enfermagem prestada na instituição. Nessa posição, 

atua como mediador entre os administradores e a enfermagem, juntamente com seus 

problemas, anseios, perspectivas, planos, metas, entre outros aspectos. 

Para entender a pessoa gerente, abordamos primeiramente o conceito de 

gerenciamento. Atualmente tem-se feito mais referência ao termo “gerência” ou “gestão” do 

que à “administração” na enfermagem. Essa substituição, conforme Greco (2004), deve-se ao 

fato de a definição do primeiro termo – gerência – adequar-se ao contexto do trabalho de 

enfermagem, sendo uma estratégia utilizada por um grupo de pessoas que buscam atingir uma 

meta ou objetivos comuns, por intermédio da união de esforços.  
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Neste estudo não faremos distinção entre os termos administração e 

gerenciamento. Utilizaremo-los com o mesmo significado, concordando com Leitão (2001) 

citando Jorge (2007, p. 82), quando refere que esses termos são utilizados com o mesmo 

significado tanto no Brasil como nos Estados Unidos. 

Segundo Almeida e Rocha (1997) a administração trata do planejamento, 

organização (estruturação), direção e controle de todas as atividades diferenciadas pela 

divisão do trabalho que ocorrem dentro de uma organização1. Já Jorge et al. (2007), referem-

se ao gerenciamento como palavra que define as ações de direção de uma organização ou 

grupo de pessoas. 

Os mesmos autores ainda referem-se à atividade gerencial como extremamente 

dinâmica, dialética, onde as dimensões técnica, política e comunicativa, estão em permanente 

articulação, exigindo constante reflexão/tomada de decisão por parte do agente executor da 

mesma. Ainda referindo-se à importância deste processo de trabalho, indicam que a gerência é 

um instrumento importante para a efetivação de políticas. 

 Assim, o gerenciamento aparece entre os quatro processos de trabalho do 

enfermeiro: gerenciar, assistir, ensinar e pesquisar. Portanto, ao enfermeiro cabe o 

gerenciamento do cuidado prestado por sua equipe. 

Contudo, para o desenvolvimento desse processo de trabalho é necessário ter o 

cuidado como foco das ações profissionais e utilizar os saberes administrativos como mais 

uma tecnologia (leve-dura
2
) para a sua concretização. No caso específico da enfermagem, 

essa concretização pode ser através de ações diretas do profissional com o usuário, por 

intermédio de delegação e/ou articulação com outros profissionais da equipe de saúde. O 

enfermeiro gerencia o cuidado quando o planeja, quando o delega ou o faz, quando prevê e 

provê recursos, capacita sua equipe, educa o usuário, interage com outros profissionais, ocupa 

espaços de articulação e negociação em nome da concretização e melhorias do cuidado. Esse 

gerenciamento exige do enfermeiro a integração de valores e lógicas diferenciados, impressos 

nas necessidades dos usuários, não manifestos ou reconhecidos até algum tempo atrás. 

(ROSSI; LIMA, 2003). 

                                                 
1
 Almeida e Rocha (1997, p. 264) citando Testa (1992, 1995), apresentam conceito de organização abrangendo 

dois aspectos: o institucional e o agrupamento de pessoas com interesses comuns. 

2
 Tecnologia é aqui entendida como o conjunto de saberes e ações aplicados na produção de algo e Merhy (2002) 

define as tecnologias leve-duras como saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, 

como a clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo. 
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Acreditamos que o gerente de enfermagem é o representante de toda a equipe de 

enfermagem de uma instituição de saúde. Ele aplica o conhecimento técnico-científico 

adquirido sobre o cuidado e os saberes administrativos na previsão e provisão dos recursos 

humanos e materiais direcionados à assistência. Juntamente com a equipe, planeja o cuidado e 

avalia a assistência prestada a partir das necessidades dos clientes e da própria equipe, e essas 

necessidades são detectadas com uma atuação próxima ao usuário e à equipe.  

Assim sendo, entendemos ainda que o conhecimento técnico-científico sobre o 

cuidado envolve assegurar uma boa assistência a partir do PE, já que este é reconhecido como 

um instrumento para o cuidado da enfermagem.  

Consideramos importante mencionar o estudo de Nóbrega et al. (2008) sobre o 

perfil gerencial de enfermeiros, o qual encontrou características como liderança, competência 

técnica e bom relacionamento interpessoal como sendo predominantes e necessárias aos 

gerentes. 

Souza e Soares (2006) denunciam o papel do gerente de enfermagem como um 

executante de atividades burocráticas de interesse da cúpula administrativa da instituição que, 

por sinal, geralmente é composta por profissionais médicos. O gerente de enfermagem assume 

também atribuições de outros profissionais, ocupando-se de outras ações que não são de sua 

competência, o que resulta no desvio de seu real papel. 

Enquanto papel, a gerência dos serviços de enfermagem em instituições de saúde, 

de acordo com o que é determinado pela Lei do Exercício Profissional, art. 11, deve ser 

exercida privativamente pelo enfermeiro:  

 

 

O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I - 

privativamente: a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura 

básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de 

unidade de Enfermagem; b) organização e direção dos serviços de 

Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços (COFEN, 2007, p. 01); 

 

 

O gerente de enfermagem é, portanto, o responsável pela tomada de decisões e 

efetivação de políticas de interesse da enfermagem da instituição.  

A tomada de decisão, processo de tomada de decisão ou ainda processo decisório, 

são termos mencionadas por Kurcgant (1991) como uma das atividades realizadas pelo 

enfermeiro gerencial. Chiavenato (1999) define a tomada de decisão como a análise de 

escolha, entre alternativas disponíveis, do curso de ação que a pessoa deverá seguir, 
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acrescentando ainda que a decisão envolve critérios, conhecimentos, princípios e valores 

utilizados pelo tomador de decisão. 

Marcon, Lacerda e Meier (2004, p. 84) acrescentam ser o processo decisório um 

dos assuntos centrais no contexto da administração em enfermagem e, portanto, 

 

 

necessita ser coerente com a filosofia do trabalho, com o estilo de liderança e 

a maneira como o profissional se compromete com a profissão e com seu 

grupo de trabalho. Alude ainda que o enfermeiro no cargo gerencial tem 

como prerrogativa a tomada de decisão, defrontando-se com situações 

diversas que lhe exige conhecimentos, habilidades e atitudes coerentes e 

imparciais para uma conduta que venha ao encontro de valores pessoais e, ao 

mesmo tempo, atenda aos objetivos da organização. 

 

 

Assim sendo, percebemos que uma decisão a ser tomada pelo gerente de 

enfermagem irá depender, primeiramente, das suas atitudes relacionadas ao objeto, como por 

exemplo, a implementação do PE no serviço. Vendramini e Brito (2001) baseadas em 

diversos autores definem atitude como uma disposição mental, dirigida a objetos, eventos ou 

pessoas, que assume diferente direção e intensidade de acordo com as experiências do 

indivíduo, e que apresenta componentes do domínio afetivo, cognitivo e motor. 

Atitudes são disposições favoráveis ou contrárias a uma idéia, pessoa ou 

instituição.  Atitudes são preditoras da motivação para realizar comportamentos a elas 

relacionados e podem ser influenciadas pela aquisição de conhecimentos e pelas ações que 

são realizadas sobre o objeto. (CRUZ et. al., 2006). 

Logo, entendemos que as atitudes, favoráveis ou não, constituem o primeiro 

aspecto que influencia no processo de tomada de decisão. Ou seja, um gerente de enfermagem 

irá aderir a uma estratégia e promovê-la se tiver uma atitude favorável a ela. 

Os outros aspectos que influenciam na tomada de decisão do gerente de 

enfermagem são os recursos disponíveis, a flexibilidade e os interesses da empresa o que, por 

sua vez, dependerá da natureza da instituição pública ou privada. 

Aguiar (1997) menciona a diferença entre a lógica de interesses nas esferas 

pública e privada. Na esfera privada o processo decisório nas instituições é orientado para fins 

econômicos o que significa dizer que a racionalidade do processo de produção e da 

comercialização de bens ou de serviços visa o lucro. Já na esfera pública, a lógica 

predominante é a lógica política. Dessa forma, entendemos que se uma estratégia atender aos 
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respectivos interesses da instituição será acolhida de maneira substancial, dependendo do 

regimento que lhe orienta. 

Todo esse contexto nos leva a acreditar que o gerente de enfermagem é uma peça 

fundamental para a implantação do PE nos serviços hospitalares. Acreditamos que ele possui 

uma visão bem mais ampla da viabilidade de implantação do PE nos serviços do que os 

próprios enfermeiros assistenciais. Assim, ao focalizar o gerente de enfermagem pressupõe-se 

que, tendo ele passado pela formação acadêmica, possui conhecimento sobre o PE e que, ao 

ocupar um cargo administrativo, ele está próximo à direção da instituição. Seu conhecimento 

acerca do PE lhe assegura a capacidade de prever recursos humanos e materiais necessários a 

esse processo bem como o cargo que ocupa lhe confere a capacidade de avaliar a 

disponibilidade desses recursos que a instituição pode oferecer, possibilitando a sua adesão ao 

processo.  

Contudo, a literatura de enfermagem carece de informações sobre o envolvimento 

do gerente no uso ou na implantação do PE no serviço. Da mesma forma, não encontramos 

estudos que focalizam o gerente e suas concepções/definições do PE como um todo. 

Encontramos apenas estudos realizados com profissionais e estudantes frisando fases 

específicas do PE, como o diagnóstico de enfermagem. Entre eles podemos citar os estudos de 

Oliva et al. (2006) e Cruz et al. (2006) que verificaram as atitudes de enfermeiros e alunos de 

graduação em enfermagem frente a essa fase do PE. 

Na ausência de informações sobre o gerente e sua relação com o PE na prática, 

surge a necessidade de entender melhor o que o gerente de enfermagem pensa sobre o PE. 

Especificamente, torna-se importante conhecer as atitudes do gerente acerca do PE como 

instrumento da prática de enfermagem e sua percepção sobre os interesses da instituição em 

que trabalha. Assim, levantamos a idéia de que uma atitude favorável dos gerentes de 

enfermagem acerca do PE seria o primeiro passo para viabilizar a implantação desse 

instrumento no serviço, na medida em que suas percepções sobre essa possibilidade forem 

também positivas. 

 Dessa forma, nos direcionamos para a busca de resposta ao seguinte problema de 

pesquisa: 

 Qual a associação entre as atitudes dos gerentes de enfermagem acerca do 

Processo de Enfermagem com as suas percepções sobre a viabilidade de 

implantação no contexto hospitalar? 
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Para responder a esse questionamento desenvolvemos um estudo sobre o PE como 

instrumento de assistência a ser utilizado por enfermeiros no cuidado hospitalar a partir da 

percepção dos gerentes de enfermagem. 

Buscamos resposta aos seguintes questionamentos específicos: 

 Os gerentes conhecem o Processo de Enfermagem e as classificações da 

NANDA-I, NIC, NOC e CIPE? 

 Os gerentes de enfermagem possuem atitude favorável ou desfavorável 

acerca do Processo de Enfermagem como metodologia da assistência no 

hospital? 

 Como os gerentes percebem a viabilidade de implantação do PE no 

serviço? 

 

O estudo de valores afetivos e crenças acerca de uma inovação como o PE no 

contexto hospitalar se justifica pela necessidade de resgatar o papel do gerente de enfermagem 

enquanto líder para a implantação de métodos que venham aperfeiçoar a assistência.  

Espera-se que a discussão desenvolvida acerca da visão dos gerentes com relação 

ao PE e da viabilidade de implantação na organização hospitalar possa trazer subsídios para 

aperfeiçoar a prática do enfermeiro, na medida em que buscaremos formas de promoção do 

PE com a mediação do gerente. 

Considerando ainda o PE como um dos principais componentes da estrutura 

curricular de muitos cursos de enfermagem e como integrante do próprio conceito de 

enfermagem, refletimos sobre a formação do enfermeiro e a dicotomia entre teoria e prática, 

na medida em que, descrevendo as dificuldades encontradas para a sua implantação, possam-

se discutir as formas de adaptar o PE que é discutido durante a formação à realidade da prática 

de enfermagem. 

Nesse contexto, alertamos para a importância da normatização do PE na prática da 

enfermagem e, sendo a referida adaptação do PE à prática uma necessidade urgente, 

ressaltamos que sua implantação é uma imposição legal. 

Essa discussão favorece ainda a identificação e definição do papel do enfermeiro 

enquanto executante do PE e não apenas um executante de tarefas administrativas ou de ações 

de outros profissionais, limitando-se ao objeto dos seus próprios processos de trabalho. 

Outro fator relevante para a realização deste estudo é a contribuição para a 

ciência, considerando que é limitada a literatura referente ao tema.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 Conhecer a percepção dos gerentes acerca da viabilidade da implantação do Processo 

de Enfermagem no serviço em que trabalha; 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar o conhecimento dos gerentes de enfermagem sobre o Processo de 

Enfermagem; 

 Identificar a atitude dos gerentes quanto ao Processo de Enfermagem como 

instrumento para a assistência nas unidades hospitalares; 

 Verificar a associação existente entre as atitudes acerca do Processo de Enfermagem e 

as percepções de sua implantação no serviço; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O referencial bibliográfico que embasa este estudo contempla o Processo de 

Enfermagem e o Gerenciamento em Enfermagem. Abordamos algumas considerações sobre 

aspectos históricos do Processo de Enfermagem, suas etapas e os Sistemas de Classificação 

em Enfermagem. Em seguida, discutiremos conceitos de gerenciamento e gerenciamento em 

enfermagem de acordo com a literatura. Por último, vamos expor conceituações sobre 

atitudes, conhecimento e experiência, ressaltando-os como elementos essenciais para a 

viabilidade do PE nas instituições. 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

3.1.1 Breve histórico do Processo de Enfermagem 

 

Florence Nigthingale, em seu livro Notas sobre enfermagem, coloca que a 

profissão (enfermagem) deveria se basear em um conhecimento de enfermagem direcionado à 

pessoa, às condições nas quais ela se encontra e ao ambiente que poderia atuar, positivamente 

ou não, sobre a saúde dessas pessoas. (TANNURE; GONÇALVES, 2008, p. 7). 

Foi a partir desta premissa – dentre outras – que Florence Nigthingale despertou 

para a questão teórica na enfermagem no início do século XIX sendo que, até então, era 

exercida por pessoas sem nenhum preparo científico.  

Segundo Tannure e Gonçalves (2008), Florence idealizou uma profissão 

embasada em reflexões e questionamentos, tendo por objetivo edificá-la sob um arcabouço de 

conhecimentos científicos diferentes do modelo biomédico. 

Apesar do esforço de Florence, a enfermagem cedeu às influências do modelo 

biomédico, assumindo uma orientação profissional dirigida para o imediatismo, baseando-se 

em ações práticas, de modo intuitivo e não-sistematizado; ações centradas na doença e não no 

cliente. Por isso a enfermagem acostumou-se a depender de conhecimentos preexistentes que 

ditavam o que fazer e como fazer, não refletindo sobre porque fazer e quando fazer. 

(TANNURE E GONÇALVES, 2008). 

Seguidamente, várias outras influências como o avanço tecnológico e científico, 

modificações socioeconômicas e políticas, revoluções femininas, fizeram as enfermeiras 

questionarem os preceitos tradicionais. Já era 1950 quando esses questionamentos fizeram 

surgir a necessidade de se desenvolver um corpo de conhecimentos específicos preocupados 
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com o significado da enfermagem e com seu papel social, o que seria possível somente com a 

elaboração de teorias próprias. (OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 2007). É nesse contexto que 

surgem as teorias de enfermagem.  

A teoria é definida como um conjunto de conceitos, definições e proposições que 

projetam uma visão sistemática do fenômeno, designando inter-relações entre conceitos para 

propósitos de descrição, explicação, previsão e/ou controle de fenômenos. (PARKER, 2006). 

Parker (2006) acrescenta ainda que as teorias são padrões mentais, construídos ou 

criados, para ajudar a compreensão e encontrar significado de nossa experiência, são 

descrições de nossas reflexões, do que observamos, ou do que projetamos e inferimos e 

portanto, não são descobertas da natureza, mas são invenções humanas. Por isso, são descritas 

de várias formas, de acordo com experiência individual de cada teorista e de acordo com o 

que seja útil para a época em que está sendo desenvolvida. 

Já as teorias de enfermagem são definidas por Tannure e Gonçalves (2008, p. 09) 

como sendo “uma conceituação articulada e comunicada, da realidade criada ou descoberta 

dentro da enfermagem ou pertinente a ela, para o propósito de descrição, explicação, predição 

ou prescrição do cuidado de enfermagem”. 

Assim, as teorias de enfermagem são compostas de conceitos e suas definições, 

inter-relacionados, que visam a descrever fenômenos, correlacionar fatores, explicar 

situações, prever acontecimentos e controlar os resultados obtidos a partir das ações de 

enfermagem. Devem, portanto, direcionar o trabalho do enfermeiro, de modo a 

responsabilizá-lo pelos cuidados a prestar os pacientes, não mais executados de maneira leiga. 

(TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

Os quatro conceitos principais e comuns às teorias de enfermagem, também 

chamados por Tannure e Gonçalves (2008) como Metaparadigmas da enfermagem são: 

 Enfermagem: é a ciência do cuidado executado através de uma 

metodologia de trabalho. 

 Pessoa: aquele que recebe o cuidado. Pode ser exclusivamente o doente, o 

doente e sua família, ou a comunidade em que vivem. 

 Saúde: é a finalidade da assistência de enfermagem. Deve ser quando 

possível, decidida em conjunto pelo cliente e pelo enfermeiro. 

 Ambiente: pode representar o entorno imediato em que se encontra a 

pessoa que recebe a assistência de enfermagem ou a comunidade, a 

moradia, o ambiente de trabalho. 
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A partir da inter-relação desses conceitos (e outros, dependendo do foco da teoria) 

são construídas as proposições que formam as teorias de enfermagem e o processo de 

enfermagem (PE) surge paralelamente ao desenvolvimento das teorias, como sendo um 

instrumento para implementá-las na prática, adquirindo características específicas de cada 

teoria. 

O PE começou, então, a ser desenvolvido a partir de 1950 entre os educadores dos 

Estados Unidos, inicialmente como um instrumento para guiar os estudantes na aprendizagem 

de habilidades de pensamento crítico necessárias para a prática de enfermagem, no entanto, 

foi identificado como um meio de alcançar a autonomia da profissão e de prestar cuidados aos 

indivíduos nos aspectos psicológicos, sociais, espirituais e biológicos, sendo incentivado o seu 

uso nos serviços. (GAIDZINSKI, 2008). 

Segundo Leopardi (1999), processo é o desenvolvimento de um fenômeno, no 

tempo e no espaço, é o que acontece da interação entre objetos, indivíduos e sistemas; assim é 

o que acontece entre cliente e enfermeiro, no caso do processo de Enfermagem. 

O PE é definido de diversas formas. Parker (2006) o define como um método 

através do qual a estrutura teórica da ciência da enfermagem é aplicada à prática.  

Staton, Paul e Reeves (1993, p. 24) colocam que ele “foi desenvolvido como um 

método específico de aplicação de uma abordagem científica ou de solução de problemas à 

prática de enfermagem”. 

Yura e Walsh (1988 apud IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 1993, p. 11) 

sendo um pouco mais detalhadas, afirmam que o PE  

 

é uma série planejada de ações que visam a executar o propósito da 

enfermagem – manter o mais satisfatório bem-estar do cliente – e, caso esse 

estado se modifique, proporcionar a totalidade e a qualidade de cuidados de 

enfermagem, que tal situação exija para direcioná-lo de volta ao bem-estar. 

Se não puder ser atingido o bem-estar, o processo de enfermagem deve 

colaborar com qualidade de vida do cliente, maximizando seus recursos, 

para que ele obtenha o máximo possível de qualidade de vida, pelo tempo 

que for possível. 

 

Para Dell‟Acqua e Miyadahira (2002, p. 186) o processo de enfermagem é um 

“método para organização e prestação do cuidado na área, é uma forma de sistematizar as 

ações de enfermagem”.  
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A respeito da evolução histórica do PE, Iyer, Taptich, e Bernocchi-Losey (1993, 

p. 10) colocam que: 

 

O processo de enfermagem desenvolveu-se num processo de cinco fases, 

coerente com a natureza evolutiva da profissão. Foi inicialmente descrito 

como um processo distinto por Hall (1955), Johson (1959), Orlando (1961) e 

Wiedenbach (1963) desenvolveram, cada uma, um processo diferente, 

constituído de três fases que continha elementos rudimentares do processo 

de cinco fases. Em 1967, Yura e Walsh foram os autores do primeiro texto 

que descrevia um processo de quatro fases – histórico, planejamento, 

implementação e avaliação. Na metade dos anos 70, Bloch (1974), Roy 

(1975), Mundinger e Jauron (1975), e Aspinall (1976) acrescentaram a fase 

de diagnóstico, o que resultou num processo dividido em cinco fases. 

 

No Brasil, a precursora da aplicação do PE foi Wanda de Aguiar Horta, na década 

de 1970 que, baseada na Teoria da Motivação de Abraham Harold Maslow (1908-1970), 

elaborou sua Teoria das Necessidades Humanas Básicas e desenvolveu uma proposta de PE 

dividido em seis fases: histórico, diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados ou 

prescrição, evolução e prognóstico de enfermagem. (OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 2007). 

O PE tem sido interminavelmente discutido na literatura de enfermagem. 

Podemos encontrar desde estudos envolvendo diferentes situações clínicas e baseadas em 

referencial teórico específico até o uso de softwares na aplicação do PE na assistência. 

 

3.1.2  Etapas do Processo de Enfermagem 

 

3.1.2.1 Investigação ou Histórico de enfermagem 

 

Essa fase consiste na “coleta e análise sistemática e ordenada de dados 

pertencentes ao estado de saúde do cliente/paciente e a respeito dele, com o objetivo de 

elaborar o diagnóstico de enfermagem”. (STATON; PAUL; REEVES, 1993, p. 26).  

Serão identificados os problemas reais e potenciais do cliente sendo, portanto, de 

grande importância a fidedignidade de informações – que é de responsabilidade do enfermeiro 

–, ao contrário poderá comprometer todo o processo e conseqüentemente o paciente. 

Staton, Paul e Reeves (1993, p. 26) dividem-na em duas subfases: coleta e análise 

ou síntese dos dados. A coleta de dados é orientada de acordo com os seguintes pontos: 

 Dados biográficos 

 Histórico de saúde, incluindo histórico familiar e social 
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 Dados subjetivos e objetivos sobre o estado atual de saúde, o que inclui 

motivos para contatar profissionais de saúde, diagnóstico médico, caso o 

cliente possua um problema médico, e resultados de estudos para 

diagnóstico. 

 

Iyer, Taptich e Bernocchi-Losey (1993) ainda acrescentam o exame físico, os 

resultados laboratoriais ou outras fontes como importantes para essa fase. 

Tannure e Gonçalves (2008, p. 24) dividem essa fase em cinco subfases: coleta de 

dados, igualmente definida como a coleta de informações pertinentes ao estado de saúde do 

cliente; validação dos dados, que é a verificação da fidelidade dos dados comparando-os com 

valores normais ou padrões; agrupamento dos dados, onde são agrupados em conjuntos de 

informações relacionadas, e os mesmos autores relatam a importância do agrupamento de 

dados afirmando que são “um princípio do pensamento crítico que exige do enfermeiro a 

realização de julgamentos baseados em evidências”; identificação de padrões, que se 

constitui da identificação de prioridades de informações no decorrer da coleta direcionando-a 

para fatores relevantes aos problemas específicos, sem deixar de abordar o indivíduo de 

maneira holística; e a comunicação e registro de dados, que vai garantir a toda a equipe 

interdisciplinar o conhecimento da situação do cliente, garantindo a detecção precoce dos seus 

problemas, além disso, ainda permite continuidade da assistência. 

No entanto, interpretamos essas cinco fases como uma forma organizada de 

desenvolver a fase de coleta de dados definida por Staton, Paul e Reeves. Portanto, 

concordamos com estes autores que a investigação possui duas subfases, sendo que a fase de 

coleta de dados pode ser organizada como colocam Tannure e Gonçalves e em seguida 

analisada, como propõem Staton, Paul e Reeves. 

Outro fator importante é que o histórico de enfermagem pode ser realizado com 

base em um instrumento previamente elaborado de acordo com uma teoria, normas 

institucionais ou mesmo de acordo com a necessidade do setor ou serviço. Mohallen e Fugita 

(1999) propõem um roteiro muito conhecido, baseado nos seguintes pontos:  

 Identificação: dados biográficos como nome, idade, sexo, cor, estado 

civil, grau de instrução, profissão, procedência/naturalidade, etc. 

 Queixa principal: motivo que levou o cliente a procurar um serviço de 

saúde. 

 História da doença atual: sintomas relacionados com a doença que 

devem ser investigados de maneira minuciosa, procurando-se estabelecer 
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fatores agravantes e atenuantes, fenômenos concomitantes, horário de 

aparecimento e duração. 

 Antecedentes pessoais: doenças anteriores, alergias, medicações em uso, 

vícios e hábitos. 

 Antecedentes familiares: pesquisa de doenças cogênitas, hereditárias e 

contagiosas. 

Outros roteiros geralmente obedecem a esses pontos, havendo variações de acordo 

com cada realidade. Mesmo assim, o importante nessa fase é o detalhamento e a 

fidedignidade das informações que serão determinantes para as outras fases do PE.  

Na etapa seguinte, que é a análise ou síntese o profissional examina os dados de 

maneira a identificar, comparar e contrastar a relação de um dado com outro para obter o 

diagnóstico de enfermagem, que é a próxima fase. 

 

       

3.1.2.2 Diagnóstico de enfermagem 

 

O Diagnóstico de Enfermagem (DE) é definido como 

 

julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade 

a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. [...] constitui a 

base para a seleção das intervenções de enfermagem para o alcance dos 

resultados pelos quais o enfermeiro é responsável (NANDA Internacional, 

2010, p. 437). 

 

 

Staton, Paul e Reeves (1993, p. 28), por sua vez, os definem “como a 

identificação das respostas humanas e limitações de recursos do cliente, com o objetivo geral 

de identificar e direcionar os cuidados do profissional de enfermagem”.  

A formulação do diagnóstico (que ocorre após chegar-se a conclusões ou decisões 

baseadas na análise dos dados) identifica o problema de saúde real (voltado para o presente) 

ou potencial (voltado para o futuro), uma deficiência ou preocupação do cliente que podem 

ser influenciadas por ações de enfermagem. Os DE devem ser listados em ordem de 

prioridade, levando em consideração tanto as opiniões do enfermeiro quanto as do cliente bem 

como, além dos problemas reais e potenciais, as preocupações, anseios e perspectivas do 

cliente. (STATON; PAUL; REEVES, 1993, p. 28). 
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O termo diagnóstico surge pela primeira vez na literatura americana com 

McManus, em 1950, descrevendo funções de responsabilidade do enfermeiro, sendo aqui 

incluídas a identificação ou o diagnóstico de problemas de enfermagem. (TANNURE; 

GONÇALVES, 2008). 

No entanto, é no ano de 1973 que um grupo de enfermeiros americanos e 

canadenses se reúnem com a finalidade de identificar e classificar diagnósticos de 

enfermagem na primeira Nursing Diagnosis Conference em Saint Louis, nos Estados Unidos. 

(GAIDZINSKI, 2008).  

Nessa conferência foi proposta a primeira classificação de diagnósticos de 

enfermagem, denominada de Taxonomia I, baseada nos Nove Padrões de Resposta da Pessoa 

Humana: trocar, comunicar, relacionar, valorizar, escolher, mover, perceber, conhecer, sentir. 

(TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

Em 1982, institui-se a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 

com a responsabilidade de assumir os trabalhos de classificação de diagnósticos de 

enfermagem e dela surge um grupo que inicia o trabalho para a classificação de intervenções 

(Nursing Interventions Classification – NIC) e outro que inicia os trabalhos de classificação 

dos resultados de enfermagem (Nursing Outcomes Classification – NOC). (GAIDZINSKI, 

2008). 

Atualmente, o sistema de classificação mais usado no mundo é a taxonomia II da 

NANDA-I que foi organizada e apresentada na 14ª Conferência da NANDA ocorrida em 

Abril de 2000. (TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

A taxonomia II da NANDA-I caracteriza-se por ser multiaxial e por organizar, a 

partir de 13 domínios e 46 classes, os 201 diagnósticos de enfermagem aprovados até o 

momento, sendo que no processo diagnóstico é considerado uma dimensão da resposta 

humana, definido como “eixo” que nesta estrutura são sete. (NANDA Internacional, 2010). 

Os DE, conforme NANDA Internacional (2010) podem ser: 

 Diagnósticos de enfermagem real: descrevem respostas humanas a 

condições de saúde/processos vitais que existem em um indivíduo, família 

ou comunidade. Exemplo: “Náusea”. 

 Diagnósticos de enfermagem de promoção à saúde: julgamento clínico 

da motivação e do desejo de um indivíduo, família ou comunidade de 

aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de saúde humana, 

conforme manifestado em sua disposição para melhorar comportamentos 
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específicos de saúde, como a alimentação e o exercício. Exemplo: 

“Disposição para Aumento da Esperança” 

 Diagnóstico de enfermagem de risco: descreve respostas humanas a 

condições de saúde/processos vitais que podem desenvolver-se em 

indivíduo, família ou comunidade vulnerável. Exemplo: “Risco de 

Integridade da Pele Prejudicada”. 

 Diagnóstico de enfermagem de bem-estar: descreve respostas humanas a 

níveis de bem-estar em indivíduo, família ou comunidade. Exemplo: 

“Disposição para Enfrentamento Familiar Aumentado”. 

 

Como pudemos perceber os DE são formados por alguns componentes estruturais: 

enunciado, definição, características definidoras ou fatores de risco e fatores relacionados. 

(NANDA-I, 2011, p. 65). 

O enunciado é o termo que estabelece um nome para o diagnóstico e envolve a 

reação do cliente no primeiro momento do PE e determina os resultados esperados quanto à 

prevenção, minimização ou alívio do problema de saúde do cliente. (TANNURE; PINHEIRO, 

2011; IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 1993). 

Definição é a descrição clara e exata do enunciado, sem usar as mesmas palavras 

contidas nele, dá sentido ao diagnóstico e ajuda a distingui-lo de outros similares. (NANDA-I, 

2011, p. 71). 

As características definidoras são indícios/inferências passíveis de observação, 

agrupadas como manifestações de um diagnóstico real, de promoção da saúde ou de bem-

estar. São as manifestações clínicas, ou seja, os sinais e sintomas que levam o profissional a 

concluir que o problema existe e podem ser descritas como “evidenciadas por” ou 

“caracterizadas por”. (NANDA-I, 2011; TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

Os fatores de risco são fatores que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, 

família ou comunidade a um evento insalubre, podendo ser ambientais, fisiológicos, 

psicológicos, genéticos ou químicos. Esses fatores são ainda identificados como Diagnósticos 

de risco. (NANDA-I, 2011).  

Os fatores relacionados estabelecem alguma relação padronizada com o DE 

sendo descritos como “anteriores a”, “relacionados a”, “associados a”, “colaboradores com” 

ou “apoiadores de”. São ainda considerados a etiologia do problema e podem ser de natureza 

fisiológica, psicológica, sociocultural, ambiental e espiritual e ainda sugerem as intervenções 
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que podem ser apropriadas ao manejo dos cuidados do cliente. (NANDA-I, 2011; IYER; 

TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 1993). 

 

Para exemplificar a formulação de um diagnóstico da NANDA iremos utilizar o 

Quadro 1 abaixo: 

Exemplos de DE seriam: 

 Eliminação urinária prejudicada relacionada à infecção do trato urinário, 

evidenciada por retenção; ou 

 Eliminação urinária prejudicada associada ao dano sensoriomotor 

caracterizada por incontinência. 

 

Quadro 1. Exemplo de diagnóstico de enfermagem da taxonomia II da NANDA-I. 

Eliminação urinária prejudicada (00016) 

(1973, 2006, NE 2.1) 

Domínio3: Eliminação e troca 

Classe 1: Função urinária  

Definição: disfunção na eliminação de urina  

Características definidoras: 

 Disúria 

 Freqüência (poliúria) 

 Hesitação urinária (dificuldade/demora para iniciar a micção) 

 Incontinência 

 Noctúria 

 Retenção urinária 

 Urgência urinária 

Fatores relacionados: 

 Dano sensório-motor  

 Infecção no trato urinário 

 Múltiplas causas 

 Obstrução anatômica 
Fonte: NANDA-I, 2011, p. 116. 

 

Assim, identificados os DE, temos o foco central que orientará as fases 

subseqüentes. 
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3.1.2.3 Planejamento 

 

Na fase de planejamento serão definidas as estratégias para prevenir, minimizar 

ou corrigir os problemas identificados nos diagnósticos de enfermagem (IYER; TAPTICH; 

BERNOCCHI-LOSEY, 1993). 

Sua importância é descrita por Alfaro-LeFvre (2005, p. 142) devido a: 

 Promover a comunicação entre os cuidadores; 

 Direcionar o cuidado e a documentação; 

 Criar um registro que pode ser usado mais tarde em avaliações, em 

pesquisas e em situações legais; 

 Fornecer a documentação das necessidades de atendimento de saúde com a 

finalidade de reembolso do seguro. 

 

Staton, Paul e Reeves (1993) descrevem essa fase como a determinação daquilo 

que pode ser feito para auxiliar o cliente, e envolve o estabelecimento mútuo de objetivos e 

metas, o julgamento de prioridades e a elaboração de métodos para a solução de problemas 

reais e potenciais. É realizado em duas etapas:  

 Estabelecimento de metas e objetivos: são derivados dos DE e 

relacionados a cada um deles. Devem ser desenvolvidos juntamente com o 

cliente e a família e devem ser reais e alcançáveis, adequados às 

necessidades do cliente e mutuamente aceitos. Devem ainda definir as 

condições sob as quais devem ocorrer os comportamentos terminais 

esperados, e devem especificar o nível de atuação, bem como os 

comportamentos específicos que serão aceitos como evidência de terem 

sido alcançados os resultados esperados. 

 Identificação das ações do profissional para cada diagnóstico: é 

desenvolvida baseada em um aporte científico e cuidadosamente 

calculada. A seleção adequada das ações deve ocorrer juntamente com o 

cliente e família para produzir os resultados desejados sendo de relevância 

considerar as opções disponíveis e a determinação da probabilidade de 

sucesso no alcance do objetivo. Vale salientar que as condições do cliente 

mudam constantemente e o plano deve refletir essas mudanças, passando a 

ser um processo contínuo, baseado em avaliação e reavaliação. 
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Já Iyer, Taptich e Bernocchi-Losey (1993) propõem passos mais detalhados: 

1. Estabelecimento de prioridades para os problemas diagnósticos, 

considerando problemas mais urgentes aqueles que podem levar o cliente a 

risco de morte. Quando possível, o cliente deve participar desse momento. 

2. Fixação de resultados com o cliente, de modo a corrigir, minimizar ou 

prevenir os problemas. 

3. A preparação de intervenções de enfermagem que levarão à 

consecução dos resultados propostos. 

4. O registro (documentação) dos diagnósticos de enfermagem, resultados e 

intervenções de enfermagem num modo organizado, a respeito do plano de 

cuidados, ou seja, ao final dessa fase o enfermeiro terá em mãos um 

documento com a proposta do plano de cuidados com os DE, intervenções 

de enfermagem e resultados esperados. 

 

Os resultados esperados devem estar relacionados com a reação humana 

identificada no DE, ser centrado no cliente e não no enfermeiro, precisam ser claros e 

concisos, descrever um comportamento mensurável, ser realistas (atingíveis) e determinados 

junto com o cliente, e apresentar um limite de tempo. Constituem um componente essencial 

na fase de planejamento, uma vez que, ao avaliar o alcance dos resultados, o enfermeiro 

poderá definir posteriormente se o diagnóstico de enfermagem foi minimizado ou 

solucionado, ou seja, se as prescrições estão sendo efetivas. (IYER, TAPTICH, 

BERNOCCHI-LOSEY, 1993; TANNURE, GONÇALVES, 2008). 

As intervenções de enfermagem descrevem a maneira pela qual o enfermeiro 

ajudará o cliente a alcançar os resultados propostos. Além de basearem-se no histórico de 

enfermagem, também sofrerão influência das posteriores interações do enfermeiro com o 

cliente – considerando a dimensão dinâmica do PE. Devem caracterizar-se por: coerência com 

o plano de cuidados, embasamento em princípios científicos, serem individualizadas para 

cada situação específica, ser utilizada para proporcionar um ambiente seguro e terapêutico, 

empregar oportunidades de ensino-aprendizagem para o cliente e incluir a utilização de 

recursos apropriados. (IYER, TAPTICH, BERNOCCHI-LOSEY, 1993). 

A documentação consiste no registro de todo o plano de cuidados, contendo os 

diagnósticos de enfermagem, os resultados esperados e as intervenções (ou prescrições) de 

enfermagem e tem importância por ser um meio de comunicação escrito do plano de cuidados 
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entre os profissionais. Deve ter características necessárias como: ser escrito por enfermeiros; 

iniciado após o primeiro contato com o cliente; prontamente disponível e atual. (IYER, 

TAPTICH, BERNOCCHI-LOSEY, 1993). 

Para exemplificar, utilizamos o Quadro 2, apresentando um plano de cuidados 

para um DE referente a um caso em que um médico solicita um mielograma com uso de 

metrizamida e, após avaliação do conhecimento do cliente sobre o procedimento, uma 

enfermeira chega ao seguinte plano de cuidados: 

 

Quadro 2: Exemplo de Plano de Cuidados para um Diagnóstico de Enfermagem. 

Diagnóstico de 

enfermagem 

Resultado esperado Intervenções 

Déficit de conhecimento 

(mielograma) 

Explicar o cuidado usual pré e 

pós-mielograma 

1. Revisar folheto sobre mielograma 

2. Explicar orientações pré e pós-

mielograma para ingestão de fluído 

e posição 

3. Estimular o paciente a expressar 

sentimentos sobre a conseqüência do 

mielograma 
Fonte: IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 1993, p. 149. 

 

Como colocado anteriormente, assim como os DE, as intervenções e os resultados 

também possuem classificações específicas, a Nursing Interventions Classification (NIC) e a 

Nursing Outcomes Classification (NOC), respectivamente, que serão abordadas 

posteriormente. 

 

3.1.2.4 Implementação 

 

A implementação é a ação propriamente dita, é o desenvolvimento de ação(ões) 

de maneira a alcançar as metas e objetivos propostos. Tem seu início quando o profissional 

tece considerações acerca das inúmeras ações alternativas, selecionando as mais adequadas 

para o alcance das metas e objetivos possuindo, portanto, prioridades. (STATON; PAUL; 

REEVES, 1993). 

Iyer, Taptich e Bernocchi-Losey (1993) dividem essa fase em três estágios:  

 Preparação: aqui o enfermeiro irá revisar as intervenções identificadas na 

fase anterior; analisar os conhecimentos e habilidades de enfermagem 

exigidos; reconhecer complicações potenciais, associadas a ações 

específicas de enfermagem; determinar o provimento de recursos 
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necessários e preparar um ambiente favorável ao tipo de atividades a 

serem desenvolvidas. 

 Intervenção: desenvolvimento das ações de acordo com os DE, podendo 

ser dependentes (concluídas segundo solicitação médica, no entanto 

necessitando de julgamento e tomada de decisão da enfermagem), 

independentes e interdependentes (realizadas em colaboração mútua com 

outros membros da equipe multidisciplinar). 

 Documentação: registro completo e exato dos acontecimentos ocorridos. 

 

 

3.1.2.5 Avaliação  

 

A avaliação ou evolução é didaticamente considerada a última fase do PE, no 

entanto ela ocorre desde seu início. Staton, Paul e Reeves (1993, p. 34) a definem como a 

“apreciação das mudanças comportamentais do cliente, em face da ação do profissional de 

enfermagem” e citam três tipos de avaliação: 

 Avaliação dos resultados: é baseada nas mudanças comportamentais, se os 

resultados foram ou não alcançados; 

 Avaliação de estrutura: envolve a utilização de instrumentos adequados 

(ou não) e organização com que trabalha o profissional; 

 Avaliação do processo: envolve as atividades do profissional de 

enfermagem. 

 

Esta fase permite ao enfermeiro reorganizar ou mesmo redefinir o plano de 

cuidados de acordo com as eficiências das ações ou com às necessidades que vão surgindo. 

 

 

3.1.3 Sistemas de classificações na Enfermagem: reposicionamento
3
 do Processo de 

Enfermagem 

 

                                                 
3
 Esse termo é usado por Gadzinski et al. (2008, p. 41) quando se refere aos sistemas de classificações como uma 

forma de reposicionar o PE em termos de raciocínio clínico. Com as classificações, os profissionais têm de 

considerar alternativas previamente acordadas, não ficando livres para expressar seus julgamentos e decisões 

clínicas. 



40 

 

Os sistemas de classificação são utilizados nas ciências e nas profissões para 

separar, codificar e ordenar os fenômenos de interesse para cada uma delas. (GAIDZINSKI, 

2008). 

Nóbrega e Gutiérrez (2000, p. 01) definem sistemas de classificação como 

“conhecimentos estruturados nos quais os elementos substantivos de uma disciplina ou 

subdisciplina são organizados em grupos ou classes com base em suas similaridades”. 

Na enfermagem, as classificações existem desde Florence quando promovia 

organização e separação dos feridos da guerra por gravidade e necessidade de cuidados. Com 

o estabelecimento do PE como marco teórico para a prática de enfermagem, alguns de seus 

elementos – diagnóstico, intervenções e resultados – favoreceram o desenvolvimento de 

sistemas de classificação presentes hoje em nosso contexto profissional com  

 

a finalidade de estabelecer uma linguagem comum para descrever o cuidado 

de enfermagem a indivíduos, famílias e comunidades em diferentes locais – 

institucionais e não institucionais. Elas permitem comparar os dados de 

enfermagem entre populações de clientes, unidades, áreas geográficas em 

tempos diferentes. Estimulam a pesquisa de enfermagem pela articulação de 

dados disponíveis nos sistemas de informação de enfermagem com os 

disponíveis nos outros sistemas de informação em saúde; também provêem 

dados sobre a prática de enfermagem que podem influenciar decisões nas 

políticas de ensino de enfermagem; além disso, projetam tendências das 

necessidades dos pacientes, provisão de cuidados de enfermagem, utilização 

de recursos e resultados do cuidado de enfermagem” (NURSES, 2002 apud 

GAIDZINSKI, 2008. p. 30).  

 

Nóbrega e Gutiérrez (2000) e Gaidzinski (2008) concordam que os primeiros 

sistemas de classificação na enfermagem relevantes para a profissão foram os 21 problemas 

de Abdellah (1960), que descrevia objetivos terapêuticos a serem alcançados com o cuidado 

de enfermagem; e as 14 necessidades humanas básicas de Virgínia Henderson (1966), que 

descreve cuidados de enfermagem a qualquer pessoa. 

O primeiro sistema de classificação na enfermagem foi o da North American 

Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I) com a classificação de diagnósticos 

de enfermagem, seguida da Nursing Interventions Classification (NIC) e da Nursing 

Outcomes Classification  (NOC). (GAIDZINSKI, 2008).  

Existem muitos outros sistemas de classificação na enfermagem, já descrevemos 

os diagnósticos da NANDA-I quando apresentamos a fase de diagnóstico de enfermagem, 

teceremos ainda algumas considerações sobre NIC, NOC e CIPE (Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem), os quais têm sido mais utilizados no Brasil. (FULY; LEITE; 

LIMA, 2008). 
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3.1.3.1 Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC)  

 

Intervenção pode ser definida como “qualquer tratamento baseado no julgamento 

e conhecimento clínico, que seja realizado por um o enfermeiro para melhorar os resultados 

do paciente/cliente”. (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010, p. 3). 

A NIC nomeia e descreve intervenções que os profissionais de enfermagem 

executam na prática clínica em resposta a um diagnóstico de enfermagem que foi estabelecido 

sendo útil para documentação clínica; comunicação acerca do cuidado a ser realizado, quer 

entre profissionais, quer entre os diversos setores que o cliente percorre durante a atenção a 

saúde; agregação de informações em pesquisas e em bases de dados relacionados; avaliar a 

produtividade em termos da relação custo benefício da intervenção de enfermagem; e inclusão 

nos currículos de formação de profissionais de enfermagem. (SANTOS et al., 2004). 

Esta classificação teve início em 1987, na Universidade de Iowa e sua origem está 

relacionada à necessidade de padronizar a linguagem da enfermagem na descrição dos 

cuidados aos pacientes. (TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

Bulechek, Butcher e Dochterman (2010, p. 20) especificam que a padronização 

dos cuidados de enfermagem foi desenvolvida por várias razões: 

1) Padronização da nomenclatura de tratamentos de enfermagem 

2) Expansão do conhecimento de enfermagem sobre as ligações existentes entre 

diagnósticos, tratamentos e resultados; 

3) Desenvolvimento de sistemas de informação de Assistência de enfermagem e 

saúde; 

4) Ensino da tomada de decisão clínica a estudantes de enfermagem; 

5) Determinação dos custos dos serviços prestados por enfermeiros; 

6) Planejamento de recursos necessários nos locais da prática de enfermagem; 

7) Linguagem para comunicar a função peculiar da enfermagem; 

8) Articulação com os sistemas de classificação de outros cuidadores de saúde. 

 

As intervenções da NIC são compostas de: título, definição, e uma lista de 

atividades que descrevem as ações dos profissionais ao executar a intervenção de 

enfermagem. Sua estrutura taxonômica é dividida em três níveis: 1) Domínios, que são sete; 

2) 30 Classes e 3) Intervenções de enfermagem (542). (BULECHEK; BUTCHER; 

DOCHTERMAN, 2010, p. 3-4). 
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Apresentamos no Quadro 3 um exemplo de como são apresentadas algumas 

atividades da NIC para a intervenção tratamento da febre: 

 

Quadro 3.  Apresentação de uma intervenção de enfermagem conforme a NIC. 

Tratamento da febre (3740) 

Definição. Controle de paciente com hiperpirexia causada por fatores não ambientais 

Atividades: 

 Monitorar a temperatura com a freqüência adequada. 

 Monitorar a perda insensível de líquidos. 

 Monitorar a cor e a temperatura da pele. 

 Monitorar quanto à atividade convulsiva. 

 Administrar medicação antipirética, conforme apropriado. 

 Administrar um banho morno de esponja, conforme apropriado. 

 Estimular a ingestão maior de líquidos orais, conforme apropriado. 

 Colocar o paciente sobre o cobertor de hipotermia, conforme apropriado. 
Fonte: BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010, p. 402. 

 

Na taxonomia NIC as intervenções encontram-se relacionadas aos DE da 

NANDA. Para cada DE são listadas as intervenções apropriadas cabendo ao enfermeiro 

analisar qual a(s) mais apropriada(s) a situação do cliente sob seus cuidados. (TANNURE, 

GONÇALVES, 2008).  

 

3.1.3.2 Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) 

 

Barros, Maria e Abrão (2002 apud OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 2007, p. 134) 

definem resultados como “as mudanças, favoráveis ou não, no atual ou potencial estado de 

saúde das pessoas, grupos ou comunidades, que podem ser atribuídas a anteriores ou atuais 

cuidados”. A NOC descreve os resultados de enfermagem esperados na assistência ao cliente. 

A origem da NOC data de 1991, por enfermeiras também pertencentes ao Centro 

para Classificação em Enfermagem, da Escola de Enfermagem da Universidade de Iowa, 

EUA, assim como a NIC. (SANTOS et al., 2004) 

Santos e colaboradores (2004) colocam que os resultados de enfermagem 

descrevem o estado, o comportamento e as percepções ou sentimentos do cliente em resposta 

ao cuidado que lhe foi prestado. 

A NOC é estruturada em 385 resultados, agrupados em 31 classes e em sete 

domínios. Cada resultado contém: conceito; definição; uma escala de medida ou combinações 

de escalas, uma lista de indicadores associados para o conceito. (MOORHEAD, 2010, p. 53). 
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Os resultados de enfermagem são enunciados como metas a fim de que possam 

ser documentados e monitorados ao longo do tempo estabelecido como intervalo de avaliação 

e devem ser procurados logo após a identificação do diagnóstico de enfermagem pelo 

enfermeiro. (TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

No Quadro 4, trazemos um exemplo de um resultado de enfermagem esperado 

para um diagnóstico de enfermagem da NANDA-I (Capacidade adaptativa intracraniana 

diminuída – 00049 - 1994) com alguns de seus indicadores e a escala de avaliação segundo a 

NOC. 

 

 

Quadro 4: Exemplo de resultados de enfermagem esperados para um diagnóstico de 

enfermagem segundo a NOC 

Estado neurológico – 0909 
Domínio: Saúde Fisiológica (II) 

Classe: Neurocognitiva (J) 
Escala(s): Gravemente comprometido a Não comprometido (a) e Grave a Nenhum (n) 

Receptor do Cuidado: 

Fonte de Dados: 

Definição: Capacidade do sistema nervoso periférico e do central de receber, processar e reagir a estímulos internos e externos 

Graduação do Resultado-alvo:      Manter em ________                           Aumentar para ________ 

Estado neurológico 

Graduação geral 

Gravemente 

comprometido 

1 

Muito 

comprometido 

2 

Moderadamente 

comprometido  

3 

Levemente 

comprometido 

4 

Não 

comprometido 

5 

INDICADORES:      

090901 Consciência 1 2 3 4 5 

090908 Tamanho das pupilas 1 2 3 4 5 

090919 Frequência respiratória 1 2 3 4 5 

FONTE: MOORHEAD, 2010, p. 53. 

 

3.1.3.3 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) 

 

Diante de tantos sistemas de classificação na enfermagem (além da NANDA, NIC 

e NOC) surgiu a idéia de um sistema que representasse toda a enfermagem e não só elementos 

específicos. A primeira proposta (a necessidade do desenvolvimento de uma classificação 

internacional dos elementos da prática da Enfermagem) foi apresentada no Congresso 

Quadrienal do Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE) em 1989, em Seul, Coréia, mas 

foi em 1996 que o CIE publicou a Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem 

(CIPE) – Versão Alfa: Um Marco Unificador, contendo a Classificação dos Fenômenos de 

Enfermagem e a Classificação das Intervenções de Enfermagem, após atualizações foram 

publicadas as versões Beta (1999) e, atualmente, a Beta 2 (2002).  (SANTOS et al., 2004). 
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Os objetivos da CIPE, segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros 

(TANNURE; GONÇALVES, 2008, p. 133) são: 

 Estabelecer uma linguagem comum para descrever a prática de 

enfermagem, facilitando a comunicação entre os enfermeiros e dos 

enfermeiros com os outros profissionais de saúde. 

 Representar conceitos usados na prática, em diferentes línguas e áreas de 

especialidade. 

 Descrever mundialmente a prestação do cuidado de enfermagem 

(indivíduos, famílias e comunidades). 

 Possibilitar comparação dos dados de enfermagem entre diferentes 

populações de clientes, locais de atendimento, áreas geográficas e tempo. 

 Estimular a pesquisa de enfermagem através de ligações entre os dados 

disponíveis e os sistemas de informação em saúde. 

 Fornecer dados sobre a prática de enfermagem para incluir no ensino de 

enfermagem e nas políticas de saúde. 

 Projetar tendências sobre as necessidades dos clientes, fornecimento do 

tratamento de enfermagem, recursos utilizados e resultados obtidos no 

cuidado de enfermagem. 

 

A CIPE trás, portanto, uma nova perspectiva para a enfermagem no que diz 

respeito à autonomia e reconhecimento profissional, além dos benefícios para a assistência e o 

ensino que um sistema de classificação pode oferecer. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM 

 

A enfermagem é entendida de diversas formas por diferentes estudiosos. Ao 

procurarmos definições para a enfermagem vamos encontrar: ciência, profissão, prática social, 

trabalho e até mesmo “arte de cuidar”. Alguns a definem utilizando apenas um desses 

conceitos, outros os inter-relacionam. 

Kurcgant (2005) defende a enfermagem como prática social articulada com outras 

práticas como saúde, educação e produção de medicamentos, que é efetivada na sociedade por 

meio do trabalho, fazendo parte do trabalho coletivo em saúde e marcada por determinações 

históricas, sociais, econômicas e políticas. 
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A mesma autora frisa a especificidade do trabalho de saúde e de enfermagem pela 

produção de serviços que são consumidos no ato de sua produção, ou seja, no momento da 

assistência. Além disso, lidam com um objeto humano, como os usuários, individualmente, os 

grupos sociais e populações, que trazem aos serviços de saúde, demandas relacionadas ao 

processo saúde-doença, expressas como necessidades ou problemas de saúde. 

Assim sendo, o trabalho de enfermagem constitui um processo e como todo 

processo de trabalho é composto de três elementos: o objeto de trabalho, aquilo sobre o que 

incide a atividade e que será transformado do decorrer do processo, constituindo-se em 

produto; os meios e instrumentos do trabalho; e a atividade adequada a um fim, o trabalho 

propriamente dito, que se organiza de forma efetiva. (KURCGANT, 2005). 

O objeto do trabalho da enfermagem pode ser considerado o estado de saúde ou o 

perfil epidemiológico de indivíduos, famílias ou grupos de pessoas, sendo alvo da assistência 

de enfermagem com a finalidade de prevenir, controlar ou corrigir seus problemas ou 

necessidades de saúde. Os meios e instrumentos de trabalho são as tecnologias utilizadas 

nessa assistência que envolvem desde o aparato técnico até os conhecimentos e competências 

do profissional. 

No entanto, o processo de trabalho da enfermagem ainda se divide em quatro 

subprocessos: cuidar ou assistir, administrar ou gerenciar, pesquisar e ensinar, sendo cada um 

considerado um processo à parte e com os elementos próprios. (KURCGANT, 2005, p. 06). 

Kurcgant (2005, p. 06) comentando sobre o processo de trabalho do enfermeiro 

enfatiza que, em suas intervenções, concretizam-se dois processos de trabalho: o “cuidar” e o 

“administrar”, com primazia deste último. 

Na realidade, o processo de trabalho administrar está presente na profissão desde 

o surgimento da enfermagem moderna com Florence, quando organizava a separação de leitos 

por patologia e gravidade ou treinava e supervisionava as ações do pessoal técnico. 

A ciência da administração tem sido incorporada ao saber do enfermeiro em sua 

formação, contribuindo para a administração do pessoal de enfermagem bem como para 

gestão de unidades. Dessa forma, as diferentes teorias da administração que foram 

desenvolvidas ao longo dos anos coexistem na prática administrativa da enfermagem. 

(KURCGANT, 1991). 
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3.2.1 Administração: conceitos, definições, influências e teorias. 

 

A palavra administração pode ser definida como a condução racional das 

atividades de uma organização. Trata do planejamento, da organização, da direção e do 

controle de todas as atividades que ocorrem dentro de uma organização, sendo imprescindível 

para a existência, sobrevivência e sucesso da mesma. (CHIAVENATO, 2003). 

As organizações, por sua vez, são constituídas por recursos não-humanos (como 

recursos físicos e materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos etc.) e por pessoas, são 

extremamente heterogêneas e diversificadas e de tamanhos, estruturas, características e 

objetivos diferentes. Cada organização necessita, portanto, da atuação de administradores que 

têm o papel de solucionar problemas, dimensionar recursos, planejar sua aplicação, 

desenvolver estratégias, efetuar diagnósticos de situações, garantir o desempenho de uma ou 

mais pessoas, entre outras atividades. (CHIAVENATO, 2003). 

A abordagem teórica da administração sofreu influências de pensadores e eventos 

históricos no decorrer dos anos, o que resultou nas teorias da administração. Jean-Jacques 

Rousseau e Karl Marx, junto com Friederich Engels, foram os primeiros a contribuir com suas 

concepções sobre o homem. O primeiro concebeu o homem como sujeito bom e pacífico, mas 

deturpado pela vida em sociedade, e esses últimos colocaram que o poder político e o Estado 

exerciam uma dominação econômica do homem sobre o homem. Assim, todos eles definiram 

formas de se conceber o homem em organizações. (KURGANT, 1991). 

Outras influências foram a Igreja Católica, com sua estética de poder centralizado; 

as organizações militares, cujo princípio da unidade de comando e da hierarquia produziu a 

dicotomia entre o pensar e o fazer; os economistas liberais, que pregavam a livre concorrência 

com a racionalização do trabalho; a revolução industrial, cujas mudanças no sistema social e 

econômico, quando da substituição das tarefas artesanais pela máquina, provocaram aumento 

de produção, baixa de preços e, conseqüentemente, aumento do consumo. (KURCGANT, 

1991). 

Assim, as teorias da administração desenvolvidas ao longo dos anos, podem ser 

resumidas a seguir: 

 Teoria Científica: seu principal expoente foi Frederick Winslow Taylor 

(1856-1915) com a idéia de aumentar a produção pela eficiência do nível 

operacional caracterizado por divisão do trabalho, especialização do 

operário e padronização de atividades e tarefas por eles desenvolvidas 

(KURCGANT, 1991); 
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 Teoria Clássica: Henry Fayol (1841-1925) defendia que a eficiência da 

organização dependia de uma estrutura adequada e de um funcionamento 

compatível com essa estrutura (KURCGANT, 1991); 

 Teoria das Relações Humanas: Elton Mayo em 1924 colocou que a 

integração do indivíduo com o grupo social interfere no nível de produção 

(KURCGANT, 1991); 

 Teoria Burocrática: Max Weger (1864-1920) deu enfoque à racionalidade, 

ou seja, a adequação dos meios utilizados nas organizações de acordo com 

os resultados almejados, visando organizar, detalhadamente, a empresa e 

controlar rigidamente suas atividades (KURCGANT, 1991); 

 Teoria Comportamentalista: refere-se à importância do comportamento 

organizacional na administração e tem Herbert Simon (1919-2001) como 

seu maior seguidor (CHIAVENATO, 20003); 

 Teoria dos Sistemas: criada por Karl Ludwig Von Bertalanffy (1901-

1972), a partir das premissas: os sistemas existem dentro de sistemas, os 

sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem de sua 

estrutura que baseia-se no conceito de “homem funcional”, o qual se 

caracteriza pelo relacionamento interpessoal com outras pessoas como um 

sistema aberto e, ainda, as organizações são consideradas um sistema de 

papéis, e os indivíduos constituem os atores que desempenham esses 

papéis (KURCGANT, 1991); 

 Teoria Contigencial: iniciada com pesquisas realizadas por Schein, 

Lawrence, Lorsch, Galbraith coloca que as organizações sofrem influência 

do ambiente externo na sua estrutura e nos processos organizacionais 

(CHIAVENATO, 20003). 

 

A partir dessas considerações, percebe-se que as teorias da administração 

coexistem, são universais, passíveis de utilização em qualquer área do conhecimento e estão 

presentes nos diversos modelos de organizações em diferentes graus. (SOUZA; SOARES, 

2006).  

No contexto da enfermagem, percebe-se de maneira significativa a influência 

dessas teorias tanto na organização de instituições hospitalares como na própria equipe de 

enfermagem, quando observamos a divisão social e técnica do trabalho, a hierarquia e a 
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organização da equipe, a importância do relacionamento interpessoal entre os integrantes da 

equipe e a influência do comportamento de cada componente na eficácia assistência prestada. 

 

3.2.2 Administração/Gerenciamento em enfermagem 

 

Atualmente tem-se feito mais referência ao termo “gerência” ou “gestão” do que 

“administração” na enfermagem. Essa substituição deve-se ao fato de a definição do primeiro 

termo adequar-se ao contexto do trabalho de enfermagem, sendo “uma estratégia utilizada por 

um grupo de pessoas que buscam atingir uma meta ou objetivos comuns, por intermédio da 

união de esforços”. (GRECO, 2004, p. 505). 

Segundo Kurcgant (2005, p. 04) o trabalho de enfermagem organizou-se em três 

direções: organizar o cuidado ao doente, organizar o ambiente terapêutico e organizar os 

agentes de enfermagem. Assim sendo, a enfermagem constitui um trabalho pautado na 

dimensão prática das técnicas e também na dimensão prática do saber administrativo. 

Comentando sobre o processo de trabalho gerencial do enfermeiro, Kurcgant 

(2005, p. 7) afirma que  

 

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 técnicos próprios da gerência, ou seja, 

o planejamento, o dimensionamento de pessoal de enfermagem, o 

recrutamento e seleção de pessoal, a educação continuada e/ou permanente, 

a supervisão, a avaliação de desempenho e outros. Também se utilizam 

outros meios ou instrumentos como força de trabalho, os materiais, 

equipamentos e instalações, além dos diferentes saberes administrativos. 

 

No caso da instituição hospitalar, o processo de trabalho de gerência do 

enfermeiro se desenvolve de duas formas: o da unidade e o do cuidado. O primeiro se refere a 

um cargo centrado no setor de uma forma ampla, na qual a função do enfermeiro não se atém 

aos cuidados diretos apesar do foco ser o paciente. Entretanto, consiste na otimização de 

recursos e fornecimento de condições de trabalho à equipe multiprofissional no intuito de 

fazer com que os objetivos institucionais sejam alcançados. O segundo corresponde às ações 

diretas desenvolvidas para o paciente, ou seja, o processo ou sistematização de enfermagem. 

(CORRADI et al. 2004). 

Assim, o Processo de Enfermagem está inserido no contexto do gerenciamento em 

enfermagem, especificamente no âmbito do gerenciamento do cuidado como um instrumento 

de trabalho que pode qualificar a assistência de enfermagem. (AZZOLIN; PEDUZZI, 2007). 
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Como todo instrumento de trabalho, para ser utilizado é necessário planejamento, com 

recursos humanos e materiais suficientes para o seu desenvolvimento. Dessa forma, o 

Processo de Enfermagem está também relacionado com o gerenciamento de unidade. 

O PE também se insere no contexto do gerenciamento do cuidado na medida que 

fornece dados que podem ser utilizados para avaliação da assistência de enfermagem. A 

observação dos diagnósticos de enfermagem mais freqüentes e conseqüentemente as 

intervenções e resultados esperados delineiam um perfil da clientela de um setor específico, as 

patologias mais freqüentes, as necessidades mais urgentes e mais tardias. Isso, de certa forma, 

facilita o gerenciamento do cuidado dessa unidade, tornando possível o planejamento dos 

recursos humanos e materiais adequados a essa demanda. 

Portanto, o PE é instrumento de trabalho do enfermeiro assistencial e também do 

gerente de enfermagem. O primeiro executa suas fases e o segundo provê condições para que 

seja executado. 

Essa dimensão prática do saber administrativo é privativa do enfermeiro dentro da 

equipe de enfermagem, conforme Lei do Exercício Profissional. (COFEN, 2007). A ele cabe a 

administração do cuidado e da equipe de enfermagem. 

Segundo Nóbrega et al. (2008, p. 334) para cada organização é necessária a 

atuação de gerentes que têm o papel de solucionar problemas, dimensionar recursos, planejar 

sua aplicação, desenvolver estratégias, efetuar diagnósticos de situações, garantir o 

desempenho de uma ou mais pessoas, entre outras atividades. 

No que diz respeito à instituição hospitalar, ou outras instituições de saúde, toda a 

equipe de enfermagem e, por conseguinte a assistência prestada por essa equipe deve ser 

gerenciada por um enfermeiro, o gerente de enfermagem, conforme a mesma Lei do Exercício 

Profissional. 

Gerenciar a assistência de enfermagem , segundo Spagnol (2002, p. 127) 

 

implica em conhecer os problemas mais comuns do setor de trabalho, 

levantar as necessidades da clientela atendida, gerenciar os conflitos da 

equipe de enfermagem, além de desenvolver habilidades técnico-científicas e 

de liderança, para desempenhar um papel de articuladora entre os demais 

profissionais que atuam nas unidades, tendo como objetivo principal a 

assistência prestada aos usuários que necessitam desses serviços. 

 

Para isso, os principais instrumentos de gestão são liderança, comunicação, 

indicadores de qualidade, avaliação de desempenho, entre outros, os quais permitem à 
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enfermeira organizar o processo de trabalho da enfermagem nas instituições de saúde, a fim 

de oferecer uma assistência qualificada aos usuários. (SPAGNOL, 2002, p. 126). 

O gerente de enfermagem é ainda o responsável pela tomada de decisões e 

efetivação de políticas de interesse da enfermagem da instituição. 

Diante dessa perspectiva, entendemos que o gerenciamento dos serviços de 

enfermagem é uma atividade muito complexa que exige, para o seu bom desempenho, alguns 

requisitos e peculiaridades para o desenvolvimento de ações adequadas. 

Nóbrega et al. (2008) colocam que o enfermeiro, apesar de obter na sua formação 

acadêmica conhecimentos acerca do processo gerencial, ainda vivencia conflitos e incertezas 

no decorrer da sua atuação ocupacional. 

O mesmo autor, em seu trabalho sobre o perfil gerencial de enfermeiros de um 

hospital de ensino, constatou que a capacitação para o exercício da função gerencial, na 

maioria das vezes, não é o pré-requisito considerado, até mesmo pela grande recusa por parte 

dos enfermeiros em aceitar o cargo. A descrição dos pesquisados foi: predominantemente do 

sexo feminino, faixa etária entre 31 e 50 anos, procedentes de universidades públicas e com 

tempo de graduado variando ente 12 a 21 anos. Descreve ainda algumas características 

consideradas inerentes ao cargo de gerência: liderança, competência técnica, bom 

relacionamento interpessoal, poder de comunicação, senso de justiça, organização, capacidade 

de saber ouvir, controle emocional, responsabilidade e humildade.  

Assim sendo, o gerente de enfermagem é um personagem fundamental na 

representatividade da enfermagem na instituição hospitalar. Além de agregar conhecimentos 

específicos da área, possui uma visão (considerando o cargo que ocupa) geral da instituição 

no que diz respeito ao manejo de recursos humanos e materiais, fazendo uma constante 

relação entre “o que se tem” e “o que se pode fazer” de maneira mais adequada possível, 

condizente com seus princípios e fundamentação técnico-científica. 

 

3.3 ATITUDE, CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA 

 

Atitudes são disposições favoráveis ou contrárias a uma idéia, pessoa ou 

instituição.  Atitudes são preditoras da motivação para realizar comportamentos a elas 

relacionados e podem ser influenciadas pela aquisição de conhecimentos e pelas ações que 

são realizadas sobre o objeto. (CRUZ et. al., 2006). 

Sánchez-Gúzman (1993) coloca que atitude é uma predisposição psicológica geral 

em relação a determinado objeto e pode, teoricamente, ser desdobrada em três dimensões: a 
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dimensão cognitiva, que diz respeito a conhecimentos, crenças, convicções e a todo um 

conjunto de elementos conscientes que um indivíduo adquire, através da aprendizagem sobre 

um determinado objeto; a dimensão afetiva, que se relaciona com o conjunto de sentimentos 

que esse objeto desperta no indivíduo; e a dimensão comportamental, que está ligada à 

predisposição do indivíduo para agir em relação a esse objeto. (CRUZ et. al., 2006). 

Com relação a atitudes, Santos (2001, p.57), baseado em Schwirian (1989), ainda 

acrescenta que  

as atitudes estimulam os indivíduos na escolha de ações e determinam o 

estado mental de motivação para aprender. Portanto, elas são estabelecidas 

pela experiência das pessoas sobre algo. Essa experiência pode, em geral, ter 

uma resposta positiva ou negativa para uma determinada situação e 

influenciar a motivação pessoal para adquirir novas habilidades. Uma atitude 

favorável, geralmente, eleva a motivação para estudar e para reter 

informações em uma dada situação. De modo oposto, uma atitude negativa 

pode bloquear o aprendizado e a retenção de novas informações. Logo, 

qualquer que seja a atitude, ela pode influenciar no desenvolvimento de 

comportamento que exige respostas a determinadas situações. 

 

Dessa forma, podemos dizer que as atitudes influenciam o comportamento de um 

indivíduo e estão relacionadas à experiência e ao conhecimento com um respectivo objeto. 

O conhecimento pode ser definido como o esforço psicológico pelo qual 

procuramos nos apropriar intelectualmente dos objetos e podemos nos referir a ele como ato 

de conhecer ou produto do conhecimento. O primeiro diz respeito à relação que se estabelece 

entre a consciência que conhece e o objeto a ser conhecido, enquanto o segundo é o que 

resulta do ato de conhecer, ou seja, o conjunto de saberes acumulados e recebidos pela 

tradição. (ARANHA; MARTINS, 2003). 

Considerando-o como produto do conhecimento e referindo-se à enfermagem, 

podemos dizer, portanto, que o conhecimento em enfermagem envolve as informações 

acumuladas na formação e na prática, seja ela assistencial, gerencial, docente ou investigativa. 

Em uma investigação sobre a literatura de enfermagem, Carper (1978) classificou 

o conhecimento em enfermagem em quatro padrões de conhecimento. Sucintamente são eles: 

conhecimento empírico: sistematicamente organizado em leis gerais e teóricas cujo propósito 

é o de descrever, explicar e predizer fenômenos de interesse especial; conhecimento ético: o 

conhecimento moral da enfermagem, envolve julgamentos éticos constantes e, 

freqüentemente, implica confrontar valores, normas, interesses ou princípios; conhecimento 

pessoal em enfermagem: a experiência interior de tornar-se um todo, um self consciente, 

formado através das experiências da vida, ou melhor, experiências vividas; conhecimento 

estético: é conhecido como a arte da enfermagem, expressa-se através das ações, 
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comportamentos, atitudes, condutas e interações da enfermagem com as pessoas. (SILVA; 

BATOCA, 2003). 

Os padrões de conhecimento não ocorrem de maneira separada e isolada, apesar 

de serem assim descritos. Ocorrem de forma inter-relacionada e são oriundos da totalidade da 

experiência, sendo cada um igualmente necessário e contribuindo como componente essencial 

para a prática de enfermagem. 

A experiência é destacada por Waldow (1998) como precondição para os padrões 

de conhecimento da enfermagem.  

É através da experiência que o enfermeiro aprende a focalizar de imediato aquilo 

que é relevante na situação e extrair o seu significado. É a partir da participação da prática dos 

cuidados que os enfermeiros têm noção da complexidade e da perícia exigida por um 

determinado cuidado e serão considerados tanto melhores profissionais quanto mais próximos 

dos padrões de excelência definidos estiver o seu desempenho, sendo que a excelência no 

exercício da prática só se consegue participando dela. Dessa forma, a experiência na 

enfermagem fornecerá a "proficiência" que é a autoridade intelectual e científica e que pode 

ser entendida ainda como a associação entre conhecimento teórico e da prática. (SILVA; 

BATOCA, 2003). 

Como percebido, conhecimento e experiência são aspectos intrinsecamente 

relacionados e que influenciam nas atitudes relacionadas a objetos. Sendo assim, entendemos 

que aqueles dois aspectos são, portanto, itens importantes no processo de tomada de decisão. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa. A pesquisa 

descritiva visa escrever as características de um objeto de estudo, de uma população ou de um 

fenômeno, observar, descrever, explorar e documentar os aspectos de uma situação. Os fatos 

são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência do 

pesquisador, e têm ainda como característica a precisão das características de indivíduos, 

situações ou grupos, e a freqüência com que ocorrem determinados fenômenos. (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

Já o estudo exploratório define objetivos, buscando mais informações sobre o 

assunto a ser pesquisado, assim realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as 

relações existentes entre seus elementos componentes. É recomendada quando há pouco 

conhecimento sobre o problema a ser estudado. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

A pesquisa quantitativa é o método que envolve uma coleta sistemática, a partir da 

definição do problema e da seleção dos conceitos nos quais concentra-se para a solução do 

problema. Normalmente ocorre utilizando procedimentos estatísticos para analisar as 

informações obtidas. As questões de pesquisa são abordadas a partir de evidências empíricas, 

ou seja, evidências fundamentadas na realidade objetiva e relacionadas, direta ou 

indiretamente, mais aos sentidos do que às crenças pessoais ou palpites. (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em 04 hospitais gerais de médio e grande porte da rede 

pública estadual do Rio Grande do Norte localizados na cidade de Natal e 04 unidades 

hospitalares pertencentes ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), sendo 03 localizados em Natal e 01 no município de Santa Cruz, a 111 km de 

distância da capital.  Os 08 hospitais compõem a população de instituições hospitalares 

públicas estaduais no Município e do Complexo Hospitalar da UFRN. Foram escolhidas por 

possuírem considerável quantidade de recursos humanos e materiais, e grande fluxo de 

pacientes, bem como por possuírem atendimentos de urgência e emergência, centro cirúrgico, 
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unidades de internação clínica e cirúrgica e terapia intensiva ou outros setores em que existe a 

possibilidade de executar o Processo de Enfermagem.  

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Rio Grande do Norte, 

2010), os Hospitais Estaduais possuem as seguintes características: 

 Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel/Pronto Socorro Clovis 

Sarinho. Situado à Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Bairro – Tirol - 

NATAL/RN, oferece serviços das várias especialidades e abriga ainda a Central 

de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do RN (CNCDO-RN), 

credenciada ao sistema nacional de transplante. Possui aproximadamente 310 

leitos, sendo distribuídos da seguinte forma: 193 leitos Clínicos; 106 leitos 

Cirúrgicos; 18 Pediátricos; 30 leitos da Ortopedia; 08 leitos da Hematologia; 07 

leitos da Nefrologia e 18 leitos para Queimados; dispões ainda de 19 leitos de 

UTI, assim divididos: 09 leitos na UTI Geral; 05 leitos na UTI Cardiológica e 05 

na UTI Pediátrica. 

 Hospital Dr. José Pedro Bezerra/Santa Catarina. Situado à Rua Araquari, S/N – 

Conjunto Santa Catarina – Potengi – Natal/RN, oferece serviços padrões de um 

hospital geral: urgências nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, 

Neonatologia, Ginecologia e Obstetrícia. Dispõe de 158 leitos e mais doze vagas 

para UTI, sendo seis para adultos e seis neonatais. 

 Hospital Giselda Trigueiro. Situado à Rua Cônego Monte, nº 110, Quintas – 

Natal/RN, caracteriza-se por ser um serviço de assistência especializada de nível 

terciário à saúde, sendo referência para o Estado do Rio Grande do Norte em: 

Doenças Infecciosas, Informação Toxicológica e Imunobiológicos Especiais. 

Possui 103 leitos de internação distribuídos em quatro enfermarias 

compartilhadas; unidade de Terapia intensiva e Isolamentos; além de 16 leitos de 

observação no Pronto Socorro e 05 leitos em regime de Hospital Dia para pessoas 

que convivem com HIV/AIDS. 

 Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes. Situado à Av. Pedro Álvares Cabral, 

S/N, Conj. Parque dos Coqueiros - Nossa Senhora da Apresentação – Natal/RN, é 

classificado como unidade de médio porte, atendendo 24 horas à crianças e pré-

adolescentes na faixa etária de zero a 14 anos, advindos de todo o Estado. Possui 

57 leitos clínicos e 14 cirúrgicos e uma UTI com sete leitos. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Geral_Monsenhor_Walfredo_Gurgel_-_Clovis_Sarinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Geral_Monsenhor_Walfredo_Gurgel_-_Clovis_Sarinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Geral_Monsenhor_Walfredo_Gurgel_-_Clovis_Sarinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Jos%C3%A9_Pedro_Bezerra_-_Santa_Catarina&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Giselda_Trigueiro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Maria_Alice_Fernandes&action=edit&redlink=1
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De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) e a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (2010), as unidades hospitalares que compõem o Complexo 

Hospitalar da UFRN são assim descritas: 

 Hospital Universitário Onofre Lopes. Situado à Av. Nilo Peçanha, nº 620, 

Petrópolis – Natal/RN, é caracterizado como um hospital de nível terciário dentro 

da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) além de assumir as funções 

típicas de um Hospital Escola. Dispõe de 179 leitos distribuídos da seguinte 

forma: 97 cirúrgicos, 69 clínicos, 02 pediátricos, 08 para pacientes crônicos e 03 

para pacientes psiquiátricos, dispondo de mais 10 leitos complementares para UTI 

adulto. 

 Hospital Universitário Ana Bezerra. Situado à Praça Tequinha Farias, 13, Centro 

– Santa Cruz/RN, oferece serviços de ambulatório, urgência e internação voltados 

para Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia e Clínica Médica Feminina. Possui 53 

leitos sendo: 05 de ginecologia, 05 clínica geral, 04 neonatologia, 10 obstetrícia 

clínica, 05 obstetrícia cirúrgica e 24 de pediatria clínica. 

 Maternidade Escola Januário Cicco. Situada à Av. Nilo Peçanha, nº 259, 

Petrópolis – Natal/RN, é uma unidade hospitalar de referência terciária do SUS e 

funciona como um campo de ensino e aplicação prática para as profissões da área 

da saúde, cumprindo o trabalho de ensino, pesquisa e atenção à população de 

baixa renda. Dispõe de 123 leitos, sendo: 12 de unidade intermediária, 10 de UTI 

neonatal, 26 de obstetrícia cirúrgica, 26 de obstetrícia clínica, 37 pediatria clínica 

e 08 pediatria cirúrgica e mais 26 complementares, 11 de cirurgia geral e 15 

clínica geral. 

 Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra. Situado à Rua Gal. 

Cordeiro de Farias, S/N – Petrópolis – Natal/RN, integra o Complexo Hospitalar 

de Saúde (CHS) da UFRN como Unidade Suplementar vinculada, presta 

assistência à clientela infanto-juvenil e dispõe de 54 leitos, sendo 10 cirúrgicos e 

44 clínicos. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Universit%C3%A1rio_Onofre_Lopes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maternidade_Escola_Janu%C3%A1rio_Cicco
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4.3 POPULAÇÃO 

 

A população do estudo foi composta de enfermeiros que desenvolviam atividades 

de gerência, chefia, diretoria ou coordenação de enfermagem, dependendo da organização da 

instituição. Os enfermeiros que exerciam essa função e que desenvolviam suas atividades em 

setores nos quais eram realizadas atividades de assistência de enfermagem a indivíduos, foram 

indicados pela direção da instituição ou pela direção geral de enfermagem nos hospitais 

selecionados. 

Dessa forma, foram incluídos: os enfermeiros gerentes, representantes de toda a 

enfermagem da instituição e os enfermeiros responsáveis pela coordenação de setores como 

internação, terapia intensiva, centro cirúrgico, ambulatório e urgência. Foram excluídos 

setores ou divisões como Central de Material e Esterilização (CME), Educação Continuada, 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) entre outros, por não possuírem 

atividade de assistência de enfermagem direta a pacientes. 

Assim, foram identificados 47 enfermeiros que atenderam aos critérios de seleção 

e que compõem a população de gerentes nas 08 instituições hospitalares participantes do 

estudo. O Quadro 5 mostra o número de enfermeiros identificados pela direção dos hospitais, 

segundo a instituição, função e setor.  

Foram excluídos os profissionais que estavam ausentes das suas funções durante o 

desenvolvimento do estudo por razões de férias, licença ou afastamento e os profissionais que 

exerciam atividade de gerência como atividade de ensino/aprendizagem. 

Neste estudo, decidiu-se trabalhar com a população identificada de 47 

enfermeiros, tendo em vista a viabilidade de contatar todos. No entanto, 01 gerente recusou-se 

a responder o questionário e 01 respondeu de maneira equivocada, desabilitando a sua 

participação. Assim, fizeram parte do estudo, 45 gerentes.  
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Quadro 5. Distribuição dos enfermeiros gerentes identificados pela direção nos 08 

hospitais públicos de grande e médio porte participantes do estudo, segundo instituição, 

função e setor. Natal/RN – 2011. 

Instituição hospitalar Função/setor FR 

Complexo Hospitalar Monsenhor 

Walfredo Gurgel/Pronto Socorro 

Clovis Sarinho 

 

 

Diretor de Enfermagem 01 

Coordenador – UTIs 01 

Coordenador – CC e CME 01 

Coordenador – Pronto Socorro 01 

Coordenador – Unidade de Internação 02 

Subtotal 06 

Hospital Dr. José Pedro 

Bezerra/Santa Catarina 

Chefe - Divisão de Enfermagem 01 

Coordenador – PSA, PSI e Ambulatório 01 

Coordenador – CO e Alojamento Conjunto 01 

Coordenador – UTI Neonatal, UCI, Mãe Canguru 

e Banco de Leite 

01 

Coordenador – UTI Adulto, CME e Clínica 

Médica  

01 

Coordenador – CC, Clínica Cirúrgica e Pediatria 01 

Subtotal 06 

Hospital Giselda Trigueiro Chefe de Enfermagem 01 

Coordenador – UTI 01 

Coordenador – Pronto Socorro 01 

Subtotal 03 

Hospital Pediátrico Maria Alice 

Fernandes 

 

Diretor de Enfermagem 01 

Coordenador – Unidades de Internação 01 

Coordenador – UTI e CC 01 

Coordenador – Pronto Socorro 01 

Subtotal 04 

Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL) 

 

 

Chefe de Divisão de Enfermagem 01 

Coordenador – Ambulatório, por especialidade 

(Oftalmologia,CC, Urologia, 

Otorrinolaringologia, Dermatologia, 

Gastroenterologia, Cardiologia e Psiquiatria e 03 

que supervisionam todo durante a tarde)   

12 

 

Coordenador – Internação (UTI, CC, Transplante 

Renal, Hemodiálise, Hemodinâmica e Curativos)  

09 

Subtotal 21 

Hospital Universitário Ana Bezerra 

(HUAB) 

Gerente de Enfermagem 02 

Coordenador – Ambulatório  01 

Coordenador – Pediatria  01 

Coordenador – CO  01 

Subtotal 05 

Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC) 

Chefe de Enfermagem 01 

Subtotal 01 

Hospital de Pediatria Professor 

Heriberto Ferreira Bezerra 

(HOSPED) 

Chefe de Enfermagem 01 

Subtotal 01 

 TOTAL 47 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Geral_Monsenhor_Walfredo_Gurgel_-_Clovis_Sarinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Geral_Monsenhor_Walfredo_Gurgel_-_Clovis_Sarinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Geral_Monsenhor_Walfredo_Gurgel_-_Clovis_Sarinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Geral_Monsenhor_Walfredo_Gurgel_-_Clovis_Sarinho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Jos%C3%A9_Pedro_Bezerra_-_Santa_Catarina&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Jos%C3%A9_Pedro_Bezerra_-_Santa_Catarina&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Maria_Alice_Fernandes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Maria_Alice_Fernandes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Universit%C3%A1rio_Onofre_Lopes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Universit%C3%A1rio_Onofre_Lopes&action=edit&redlink=1
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4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados dois instrumentos:  

 O Questionário Sobre o Processo de Enfermagem (PE). Este questionário foi 

elaborado pelo pesquisador para obter informações de dados pessoais e dados dos 

gerentes referentes ao conhecimento sobre o PE, à experiência com o PE, valores e 

crenças relacionados ao PE e as opiniões acerca da viabilização do PE na instituição 

(APÊNDICE 1). 

 O instrumento “Posições sobre o Processo de Enfermagem”, adaptado da versão 

brasileira do Positions on Nursing Diagnosis de Lunney e Krez (1992), intitulada 

“Posições Frente ao Diagnóstico de Enfermagem”, validada no Brasil por Cruz et. al. 

(2006) (ANEXO 1). 

 

 

4.4.1 Questionário sobre o PE (APÊNDICE 1) 

 

Este questionário foi desenvolvido para propósitos deste estudo e contém 

perguntas fechadas. Tem o propósito de obter informações acerca dos aspectos sócio-

demográficos, de trabalho e de conhecimento prévio de termos relacionados ao PE nos 

gerentes. Adicionalmente visa captar a tendência dos gerentes em favorecer a viabilização do 

PE no seu local de trabalho. 

O questionário é composto de 03 partes. Parte 1 - contem questões destinadas a 

obter informações sócio-demográficas e de trabalho dos gerentes. A parte 2 destina-se às 

informações acerca do conhecimento que os gerentes possuem acerca de alguns termos 

relacionados ao Processo de Enfermagem e a experiência com o seu uso. A parte 3 visa obter 

a posição dos gerentes acerca da possibilidade do Processo de Enfermagem ser viabilizado 

nos seus contextos de trabalho. 

 

4.4.2 Posições sobre o Processo de Enfermagem (ANEXO 1) 

 

O segundo instrumento, “Posições sobre o Processo de Enfermagem” é uma 

adaptação da versão brasileira do Positions on Nursing Diagnosis desenvolvido por Lunney e 

Krenz (1992).  A escala original em inglês foi elaborada para medir as atitudes de enfermeiros 

acerca do Diagnóstico de Enfermagem. Esse instrumento foi adaptado para a língua 
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portuguesa por Cruz et. al. (2006) e recebeu a denominação de “Posições frente ao 

Diagnóstico de Enfermagem” (PDE) sendo, posteriormente, adaptado para o Processo de 

Enfermagem, recebendo a atual denominação. 

A opção por este instrumento deve-se ao fato de adequar-se ao estudo. Nele, faz-

se referência ao termo Sistematização da Assistência de Enfermagem por ser esta a maneira 

mais comum de os enfermeiros referirem-se ao Processo de Enfermagem. O instrumento foi 

cedido pela autora no Brasil com autorização para ser utilizado neste estudo.  

O “Posições sobre o Processo de Enfermagem” é constituído de 20 itens em 

formato de duplas de adjetivos bipolares, sendo um pólo favorável ao conceito e o outro 

desfavorável, separados por uma escala de 7 pontos, tipo diferencial semântico. O 

respondente assinala o ponto que melhor descreve sua posição frente ao conceito do processo 

de enfermagem. Chega-se ao escore total através da soma dos escores de 1 a 7 para cada 

dupla de adjetivos; não há ponto de corte e valores mais elevados indicam atitudes mais 

favoráveis ao processo de enfermagem. Os escores totais variam entre 20 e 140, ou melhor 

dizendo, do menos favorável ao mais favorável, sendo 80 considerado o ponto neutro 

(OLIVA et. al., 2005). 

Ao instrumento foi acrescentado ainda, pela autora, outro item, uma questão 

genérica, que serve para uma estimativa de validade do instrumento: “Eu sou favorável à 

sistematização da assistência de enfermagem” variando a resposta de “totalmente falso” à 

“totalmente verdadeiro”. 

Julgamos pertinente e conveniente a adaptação da versão brasileira – Posições 

frente ao diagnóstico de enfermagem – para o Processo de Enfermagem tendo em vista que há 

coerência teórica entre o Diagnóstico de Enfermagem e o Processo de Enfermagem. 

Considera-se, assim, que o Diagnóstico, sendo parte do PE, é derivado da mesma perspectiva 

conceitual. Além disso, o instrumento contém adjetivos gerais que podem ser aplicados ao 

conceito de Processo de Enfermagem como um todo e não somente a uma de suas etapas. 

 

4.4.2.1.   Informações psicométricas 

 

Para a validação da escala “Posições frente ao Diagnóstico de Enfermagem”, no 

estudo de Cruz et. al. (2006), o instrumento foi aplicado a uma amostra por conveniência de 

400 enfermeiros e alunos de graduação, de instituições de saúde e ensino de cidades nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. 
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Segundo os autores, o caráter unidimensional do instrumento foi verificado pela 

análise fatorial de componentes principais que produziu a extração de três fatores: o fator 

“avaliativo”, o fator de “potência” e o fator de “atividade”. Os autores explicam que esta 

composição em três fatores evidencia maior proporção de variância e é compatível com as 

observações clássicas de Osgood (1967) apud Cruz et al (2006). Assim, nessa estimativa de 

confiabilidade, o PDE apresentou características adequadas para o seu uso. 

A estimativa de confiabilidade foi obtida pelo coeficiente μ de Cronbach tanto na 

amostra total como em uma amostra de 100 enfermeiros que participaram de um curso de 12 

horas sobre diagnósticos de enfermagem e raciocínio clínico. Na primeira amostra obteve-se 

um coeficiente de Cronbach de 0,94 e na outra amostra, o coeficiente foi de 0,89 antes e 0,93 

depois do curso, sendo um resultado satisfatório, apresentando características adequadas da 

confiabilidade do instrumento para essa população. (CRUZ et. al., 2006). 

Assim, Cruz et. al. (2006) concluíram que o instrumento “Posições frente ao 

Diagnóstico de Enfermagem” é capaz de avaliar atitudes de enfermeiros e estudantes de 

enfermagem acerca dos diagnósticos de enfermagem, tendo validade e confiabilidade para 

outras aplicações em nosso meio, sugerindo a necessidade de estimar a confiabilidade do PDE 

sempre que for aplicado porque a confiabilidade também depende da amostra em que o 

instrumento é aplicado. 

 

4.4. 3. Testagem dos instrumentos 

 

Os instrumentos foram testados com quatro gerentes de enfermagem de uma 

instituição hospitalar pertencente a uma cidade vizinha à Natal – RN. Durante o teste dos 

instrumentos não foram apontadas dificuldades de entendimento e, conseqüentemente, não 

sofreram alterações. 

 

4.5 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), variável de um estudo é qualquer 

qualidade de uma pessoa, grupo ou situação, que pode variar ou assumir diferentes valores 

passíveis de mensuração. 

Existem vários tipos de variáveis. Neste estudo, trabalhamos com variáveis sócio-

demográficos, variáveis intervenientes e as variáveis dependentes e independentes. 
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4.5.1 Variáveis sócio-demográficos  

 

As variáveis sócio-demográficos e de trabalho foram utilizados para caracterizar a 

amostra de respondentes. As variáveis são: sexo, idade, formação, escolaridade, local de 

trabalho e informações sobre função e trabalho. 

 

4.5.2 Variáveis intervenientes 

   

Variáveis intervenientes são aquelas que se colocam entre as variáveis 

independente e dependente com a função de ampliar, diminuir ou anular a influência da 

primeira sobre a segunda, mas que não são controlados inicialmente (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). Neste estudo, as variáveis intervenientes consideradas são o conhecimento 

prévio sobre o processo de enfermagem e a experiência prévia com o processo de 

enfermagem. Estas foram avaliadas em nível categórico e ordinal. 

 Conhecimento sobre o processo de enfermagem. Neste estudo, esta variável 

se refere ao conhecimento pelo respondente dos conceitos – SAE, Processo 

de Enfermagem, Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem da 

NANDA-I, Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). Foi observada por 

meio das respostas Sim ou Não a cada elemento citado no questionário, 

conforme o seu conhecimento. 

 Experiência com o processo de enfermagem. Neste estudo, esta variável se 

refere à extensão de experiência prévia que o respondente possui com o 

processo de enfermagem através do ensino, de eventos, da prática e na 

instituição. Foi observada por meio de questionário a cada elemento com a 

resposta em “Muito”, “Pouca”, “Nenhuma”, “Não Sabe”. Agrupamos os 

valores e consideramos a descrição para “Muito” com “Experiente” e 

“Pouca” e “Nenhuma” como “Inexperiente”. Adicionalmente, esta variável 

foi observada através da questão se havia sido implantado o Processo de 

Enfermagem e suas fases na instituição. 
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4.5.3 Variável dependente 

 

São fenômenos ou fatores a serem explicados ou descobertos, por serem 

influenciados pela variável independente. Esta variável pode aparecer, desaparecer ou variar 

de acordo com a manipulação da variável independente (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

Nesta pesquisa, a variável dependente foi constituída pela percepção sobre a 

viabilidade da implantação dessa metodologia assistencial no contexto hospitalar. Percepção é 

um “resultado, a um determinado momento do tempo, de um „encontro‟ entre uma 

subjetividade individual e outra coletiva”. Desenvolve-se não só com base na experiência 

imediata das pessoas, mas como parte de todo um conjunto de representações e valores pré-

existentes. Uma opinião ou visão pessoal influenciada por representações socialmente 

construídas (VAITSMAN, 2003, p. 1633). 

Essa variável foi obtida pela parte 3 do questionário (APÊNDICE 1) com três 

perguntas fechadas sobre o desenvolvimento do PE no serviço em que trabalha. 

Especificamente as questões dizem respeito ao profissional ser favorável ou não ao 

desenvolvimento do PE, à sugestão da implantação do PE e a possibilidade de implantação no 

serviço. Estas foram apresentadas em forma de categoria binomial e ordinal . 

 

 

4.5.4 Variável independente 

 

É o fator manipulado pelo investigador que determina, condiciona ou causa um 

determinado resultado, efeito ou conseqüência, na tentativa de assegurar a relação do fator 

com um fenômeno observado ou ser descoberto, para ver que influência exerce sobre um 

possível resultado. (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

Neste estudo, a variável independente é a atitude dos gerentes de enfermagem 

acerca do PE como metodologia da assistência. Atitude, conforme mencionado anteriormente, 

é uma disposição mental, dirigida a objetos, eventos ou pessoas, que assume diferente direção 

e intensidade de acordo com as experiências do indivíduo, e apresenta componentes do 

domínio afetivo, cognitivo e motor. (VENDRAMINI; BRITO, 2001). 

As atitudes foram medidas através do instrumento Posições sobre o Processo de 

Enfermagem (ANEXO 1) que demonstrou atitudes favoráveis ou não ao PE pelos gerentes de 

enfermagem. Os escores nesta escala representam as atitudes favoráveis (escore médio 
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máximo 140) ou não (escore mínimo de 20) sobre o PE. O escore médio de 80 representa 

neutralidade. 

 

4.6 PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

O estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética na Pesquisa da UFRN, respeitando a 

normatização da Resolução 196/96 (BRASIL, 1997), no que se referem aos aspectos éticos 

observados quando da realização da pesquisa envolvendo seres humanos. Recebeu parecer 

favorável por meio do Parecer nº 098/2010, protocolo nº 036/10 CEP/UFRN (ANEXO 2). 

 

4.7 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu durante um período de seis meses, de Junho a 

Dezembro de 2010, nos turnos da manhã e da tarde, em dia e horário conveniente 

especificado pelos gerentes. A coleta foi realizada pelo próprio mestrando, uma enfermeira 

colaboradora e por três acadêmicas do curso de Enfermagem da UFRN, devidamente 

treinadas para o processo de coleta de dados. 

Primeiramente, foi solicitada à direção das instituições a anuência para a 

realização da coleta de dados a partir de um ofício (APÊNDICE 2). Tendo obtido os nomes 

dos enfermeiros gerentes de cada instituição, os sujeitos foram contatados previamente por 

telefone ou através de visita à instituição onde trabalham. Nesse momento agendava-se dia e 

horário para a resposta dos instrumentos, de acordo com a disponibilidade de tempo. 

Inicialmente, realizava-se uma explanação dos objetivos e justificativa da pesquisa, 

importância da participação dos enfermeiros para a pesquisa e da pesquisa para a 

enfermagem, bem como, solicitava-se que expressassem qualquer dúvida relacionada ao tema.  

Seguidamente, realizava-se uma leitura do TCLE (APÊNDICE 3) juntamente com 

o participante, esclarecimento de dúvidas acerca deste e questionado se, voluntariamente, 

aceitava participar do estudo. Nos casos afirmativos, solicitamos a assinatura do TCLE e, por 

conseguinte, era feita a leitura dos questionários e uma orientação de como respondê-los. Os 

instrumentos eram entregues aos enfermeiros e o pesquisador aguardava o término do 

preenchimento, momento no qual recolhia os instrumentos e agradecia a participação aos 

sujeitos. O tempo aproximado de coleta com cada indivíduo foi de 20 minutos. Finalmente, 

com o término das respostas, os questionários eram recolhidos, eram feitos os devidos 
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agradecimentos ao participante e a firmação do compromisso de apresentar os resultados na 

instituição. 

Nos casos em que o participante negou-se a participar da coleta de dados, foram 

reforçados os benefícios da pesquisa e no caso de insucesso, respeitamos a atitude do 

participante e agradecemos pela consideração. 

 

4.8  TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta realizamos uma análise quantitativa dos dados. Segundo Polit, Beck 

e Hungler (2004) a finalidade de análise dos dados, independente do tipo de dado ou da 

tradição de pesquisa subjacente, é organizar, fornecer estrutura e extrair significado dos dados 

da pesquisa. 

Os dados foram organizados em banco de dados eletrônico do programa SPSS 

versão 15.0. Foram então realizadas as seguintes elaborações estatísticas em consonância com 

as questões e os objetivos da pesquisa: 

 Características dos sujeitos. Análise descritiva, de freqüência, percentual e 

medidas de tendência central dos dados das variáveis sócio-demográficas 

(itens 1,1 a 1.13 do Questionário sobre o Processo de Enfermagem, 

APÊNDICE 1) foi realizada para descrever os sujeitos. Os resultados foram 

apresentados em forma de tabelas, quadros e textualmente. 

 Conhecimentos sobre o processo de enfermagem. Nesta seção foram 

elaboradas freqüências e percentuais dos itens relacionados (itens 2.1.1 a 

2.1.6 do Questionário sobre o Processo de Enfermagem, APÊNDICE 1) e 

apresentados em forma de tabelas e quadros. 

 Experiência com o Processo de Enfermagem. Nesta seção foram calculadas 

freqüência e percentual para as categorias nominadas de “Muito”, “Pouco”, 

“Nada” e “Não Sei” dos itens listados na seção 2.2 (APÊNDICE 1). 

Adicionalmente, os respondentes que indicaram “Muito” foram classificados 

como Experientes com o PE e os que indicaram “Pouco” e “Nada” foram 

classificados como Inexperientes com o PE.  Freqüências e percentuais 

foram calculadas para estas categorias. 

 Percepção de viabilidade de implantação do PE na instituição. Nesta seção 

foram calculadas as freqüências e percentuais das respostas às 03 questões 
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(itens 3.1 a 3.3, APÊNDICE 1). As freqüências aos itens 3.1 e 3.2 foram 

expressas em categorias dicotômicas, “Sim” e “Não”, e apresentadas em 

freqüências e percentuais. As gradações “Muita”, “Pouco”, “Nenhuma” 

foram consideradas categóricas e apresentadas em freqüências e percentuais.  

 Atitudes sobre o Processo de Enfermagem. Os dados obtidos por meio da 

escala Posições sobre o Processo de Enfermagem (ANEXO 1) foram 

submetidos à varias análises estatísticas. Em preparação para as análises, 

inicialmente, os 11 itens do instrumento apresentados de forma invertida 

(itens 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19), favorável a desfavorável, foram 

corrigidos para adequá-los às pontuações padrão de valores do instrumento 

que mostra o termo desfavorável, correspondendo ao valor 1, e o favorável 

com valor 7. Os escores dos sujeitos foram apresentados através de média, 

valores máximo e mínimo e desvio padrão para cada um dos 20 itens e para 

o escore do grupo total e apresentadas na forma de tabela. Realizou-se a 

análise fatorial para determinar a confiabilidade do instrumento com essa 

população de gerentes. Baseados em Malhotra (2001) realizamos o teste de 

esfericidade de Bartlett e calculamos o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

para verificar a adequação dos dados para a realização da análise fatorial. 

Em seguida, foi aplicado o teste de confiabilidade μ de Cronbach ao escore 

geral da escala e os escores dos fatores identificados. Estes dados são 

apresentadas em forma de matriz de carga dos fatores. 

 Associação entre as atitudes dos enfermeiros sobre o PE e a viabilidade de 

sua implantação nas instituições. Os escores obtidos na escala de Posições 

sobre o PE foram cruzados com as respostas às questões sobre a viabilidade 

de implantação em tabelas de contingência e submetidos à prova de 

coeficiente de Spearman para verificar a existência ou não da associação 

entre estes.  

 

Ressalta-se que todas as análises foram realizadas com a população do estudo, 

portanto os testes de significância não foram considerados neste estudo. 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 Para uma compreensão dos resultados obtidos no estudo, apresentamo-los da 

seguinte forma: primeiramente abordamos as características sócio-demográficas e de trabalho 

com dados importantes para o estudo. Em seguida, demonstramos os resultados referentes ao 

conhecimento e experiência dos gerentes de enfermagem com relação ao Processo de 

Enfermagem (PE), juntamente com a sua percepção sobre a viabilidade de implantação do PE 

no serviço em que trabalha. Finalmente, os resultados sobre as atitudes dos gerentes de 

enfermagem relacionadas ao PE e a associação com as percepções de viabilidade de 

implantação. 

 

5.1 DESCRIÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS SUJEITOS 

 

A caracterização sócio-demográfica dos sujeitos compreende a descrição dos 

gerentes quanto ao sexo, idade, estado civil e formação. É realizada com vistas a conhecer o 

perfil dos enfermeiros gerentes neste estudo. 

Quanto ao gênero dos 45 gerentes de enfermagem participantes da pesquisa, 41 

(91,0%) são mulheres. Esse dado além de refletir o aumento significativo da participação da 

mulher no mercado de trabalho nos últimos anos demonstra, de maneira expressiva, a 

tendência de feminilidade na força de trabalho da enfermagem e, especificamente, nos cargos 

de gerência. 

A participação da mulher em cargos de gerência já é discutida por Alves, Penna e 

Brito (2004) quando demonstram o perfil dos gerentes de unidades básicas de saúde. Os 

autores identificaram que nessa população, 89,8% eram gerentes do sexo feminino.  

Lopes (2005) coloca que essa tendência à feminilidade é uma construção sócio-

histórica que iniciou antes mesmo da profissionalização da enfermagem. Os autores referem 

que a enfermagem nasce como um serviço organizado pela instituição das ordens sacras e 

coexistindo com o cuidado doméstico às crianças, aos doentes e aos velhos. O cuidado é 

associado à figura da mulher-mãe, que desde sempre foi curandeira e detentora de um saber 

informal de práticas de saúde além da marca religiosa impressa, transmitido de mulher a 

mulher. Indicam também, que a sustentação do trabalho masculino na enfermagem se dá pelos 

atributos relacionados à força física.  

O mesmo autor ainda refere que em 1987, existia em todas as categorias da equipe 

de enfermagem, uma predominância do sexo feminino, sendo 4,1% entre os enfermeiros e de 
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89% para os técnicos. Informa também que até 2003, esses valores apresentaram um aumento 

de caráter gradual e estável na quantidade de profissionais de enfermagem do sexo masculino. 

Comparando na categoria de enfermeiros, o índice aumentou de 5,9% (na década de 80) para 

7,9% (20 anos depois). 

A faixa etária dos 45 gerentes apresentou uma abrangência de 43 anos, com a 

idade mínima de 22 anos e a máxima de 65 anos. A média de idade foi de 45,5 anos.  

Quanto ao estado civil, 27 (60,0%) são casados ou se encontram em união estável; 

13 (28,8%) são solteiros; 04 (8,8%) eram separados e 01 era viúvo. 

Como observado, temos uma população bem heterogênea no que diz respeito à 

idade, mas com uma idade média que demonstra ser o quadro gerencial caracterizado por 

maturidade profissional. Esse perfil, segundo Alves, Penna e Brito (2004, p. 443) foge aos 

padrões atuais de gerência nas organizações. As novas tendências indicam a incorporação de 

profissionais jovens, que são treinados pelas instituições e desenvolvem alto grau de 

identificação com o trabalho e com a organização para implementar processos de inovação 

organizacional. 

Outros dados também fortalecem essa característica do quadro gerencial. São eles 

o tempo de formado e o tempo de serviço na instituição. Neste estudo, os gerentes possuem de 

01 a 33 anos de formados, tendo uma média de 20,8 anos. 

Com relação ao tempo de trabalho na instituição, os pesquisados têm de 01 a 35 

anos e em média, 17,6 anos. Já com relação ao tempo de trabalho na função de gerente na 

instituição, tivemos respostas de 01 mês até 30 anos, com uma média de 8,6 anos, o que 

demonstra ser a população experiente na função gerencial se compararmos ao tempo de 

formado e trabalho nas respectivas instituições.  

Contudo, percebe-se que a média de tempo de serviço na instituição é 

considerável.  Este tempo pode ter sido levado em conta pela instituição ao nomear os 

enfermeiros como gerentes, em reconhecimento do tempo e, dessa forma, depositando 

confiança nesses profissionais. Esse aspecto é discutido por Nóbrega et. al. (2008, p. 335) e 

Alves, Penna e Brito (2004, p. 443), quando afirmam que as carreiras rígidas ao longo da vida 

são levadas em consideração na escolha de gerentes. 

Conforme mostra a Figura 1, a maioria (44 ou 95,4%) tem formação em 

universidades públicas, tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que 

se destaca com 88,8% dos gerentes egressos dessa instituição, como de universidades públicas 

de fora do estado. O alto percentual de egressos da UFRN denota a importância dessa 

instituição formadora na constituição da força de trabalho da enfermagem no Rio Grande do 
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Norte, uma vez que, juntamente com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN), foram as primeiras escolas de enfermagem do estado.  

 

Figura 1. Distribuição dos 45 gerentes de enfermagem dos hospitais estaduais do RN 

residentes em Natal e do Complexo Hospitalar da UFRN segundo instituição formadora. 

segundo instituição formadora. Natal/RN, 2011. 

Fonte: Próprio da pesquisa.

UNP (2,2%)

UFRJ (2,2%)

FESO/PE (2,2%)

UFPB (4,4%)

UFRN (88,8%)

 

 

Nesta distribuição, observa-se que houve pouca representação (2,2% da UNP - 

Universidade Potiguar) de gerentes formados em escolas particulares do estado cuja presença 

no município de Natal é marcante.  

Com relação à pós-graduação, 38 (84,4%) gerentes possuem pós-graduação, 

havendo prevalência na modalidade de especialização/residência (37); 04 gerentes também 

possuem mestrado e nenhum cursou doutorado. Esse dado reflete a necessidade de formação 

do especialista como conseqüência do crescimento e diversificação do mercado de trabalho 

que exige cada vez mais mão-de-obra especializada. E é esta a finalidade desses cursos 

classificados como lato sensu, aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos de uma certa e 

limitada área do saber ou da profissão, para formar um profissional especializado. (BARROS 

et. al., 1998). 

 Assim, os gerentes se caracterizam como enfermeiros experientes, com 

considerável tempo de formado, possuindo formação em nível de especialização. Possuem 
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tempo considerável de trabalho na instituição hospitalar, mas com poucos anos de trabalho na 

função de gerente. No entanto, devemos considerar que esses aspectos por si sós não 

necessariamente indicam que os gerentes possuem alguma experiência gerencial na 

assistência.  

Considerando as mudanças que ocorreram no contexto social, político e 

econômico em nosso país, a formação de uma década atrás não contemplava as necessidades 

das organizações atuais. Nóbrega et. al. (2008) reforçam essa idéia quando referem que a 

formação dada pela universidade há dez anos ainda estava atrelada às teorias administrativas 

funcionais, na ótica taylorista-fordista, que enfatizam o trabalho humano regido por normas, 

numa visão sistêmica e fechada.  

E ainda, em estudo sobre o perfil de gerentes de unidades básicas de saúde, Alves, 

Penna e Brito (2004) mostram que alguns dos participantes da pesquisa (23,61%) não tinham 

conhecimento anterior na área gerencial.  

Sendo assim, entendemos que a experiência profissional possibilita estabilidade 

emocional, desenvolvimento de habilidades técnicas, destreza na avaliação e resolução de 

problemas, entre outras características. Mas no âmbito gerencial há a necessidade de 

formação complementar que possibilite a constante adaptação às necessidades organizacionais 

no referido tempo.  

Quanto à carga de trabalho, 25 (55,5%) dos gerentes de enfermagem obedecem a 

uma carga-horária de seis horas diárias; nove seguem oito horas diárias, cinco seguem 12 

horas e seis seguem uma carga horária não especificada. Um total de 21 (48,6%) possui outro 

vínculo empregatício. A dupla multiplicidade de empregos, formais ou informais, na 

enfermagem tem sido documentada em vários estudos. Essa situação também se faz presente 

com gerentes de enfermagem em diversos contextos. (SOARES, 2009; ROCHA; 

ZEITOUNE, 2007). 

A princípio, percebemos que na maioria das instituições visitadas, a gerência de 

enfermagem acontece de maneira descentralizada, uma vez que temos o gerente ou chefe da 

divisão de enfermagem e as respectivas coordenações de enfermagem (UTI, Centro Cirúrgico, 

Alojamento Conjunto, etc.). Essa organização, segundo Alves, Penna e Brito (2004, p. 442), 

deve-se a alterações na função gerencial decorrentes da construção do novo modelo 

assistencial, em que a descentralização é uma das principais estratégias de construção do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Consideramos essa característica um fator que contribui para o exercício da 

gerência dos serviços de enfermagem, uma vez que a designação de vários enfermeiros para 
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exercer atividades gerenciais em setores específicos reflete de maneira mais democrática a 

realidade da assistência de enfermagem da instituição e dessa forma é possível tecer 

estratégias exeqüíveis e compatíveis com as respectivas necessidades. 

Contudo, alguns aspectos podem ser considerados como dificultadores para o 

desenvolvimento do exercício da gerência de enfermagem. Um deles é a carência na própria 

formação. Os cursos de enfermagem, apesar de serem uns dos poucos na área da saúde que 

incluem em sua grade curricular conteúdos relacionados ao processo de trabalho e ao 

gerenciamento em enfermagem, proporcionam uma formação ainda incipiente, distante da 

prática e do contexto organizacional e os conteúdos são repassados ao aluno de forma acrítica 

e mecânica, contrastando com o que se espera do gerente que é, além do domínio das técnicas 

gerenciais e de habilidades específicas, uma formação humanística mais ampla. (ALVES; 

PENNA; BRITO, p. 444, 2004). 

Diante desse contexto, a capacitação dos gerentes seria uma alternativa para 

atender a essa necessidade. A capacitação promove o desenvolvimento de competências 

gerenciais coerentes com as tendências administrativas modernas, constituindo elemento-

chave para a solução dos problemas existentes nas unidades de saúde. (NÓBREGA et. al., 

2008). No entanto, a capacitação fica prejudicada pela necessidade de outros vínculos 

empregatícios pelos enfermeiros devido aos baixos salários, o que acarreta intensas jornadas 

de trabalho impedindo-o de dedicar-se a esse processo de trabalho. (ALVES; PENNA; 

BRITO, 2004). 

Entretanto, diante dessa dificuldade é inquestionável a importância da função do 

gerente. Como afirma Nóbrega et. al. (2008, p. 334), é necessária a atuação de gerentes que 

têm o papel de solucionar problemas, dimensionar recursos, planejar sua aplicação, 

desenvolver estratégias, efetuar diagnósticos de situações, garantir o desempenho de uma ou 

mais pessoas, entre outras atividades. 

Dessa forma, o gerente de enfermagem é o principal representante da equipe e 

responsável pela tomada de decisões e efetivação de políticas de interesse da enfermagem da 

instituição.  

 

5.2 CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DOS GERENTES DE ENFERMAGEM COM O 

PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

Garcia e Nóbrega (2000) definem o Processo de Enfermagem como um 

instrumento metodológico que nos possibilita identificar, compreender, descrever, explicar 
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e/ou predizer como nossa clientela responde aos problemas de saúde ou aos processos vitais, e 

determinar que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção profissional de 

enfermagem. Ainda afirmam a existência de alguns elementos que lhe são inerentes e citam o 

Conselho Internacional da Enfermagem que mencionam serem esses elementos: o que os 

exercentes da Enfermagem fazem (ações e intervenções de enfermagem), tendo como base o 

julgamento sobre fenômenos humanos específicos (diagnóstico de enfermagem), para 

alcançar os resultados esperados (resultados de enfermagem). 

Entende-se, dessa forma, que os diagnósticos, as intervenções e os resultados de 

enfermagem são elementos que compõem o Processo de Enfermagem e a inexistência de um 

deles já o descaracteriza. Assim, o conhecimento do processo de enfermagem envolve o 

domínio das cinco fases do método e dos sistemas de classificação para os diagnósticos, 

intervenções e resultados. 

A Tabela 1 mostra a resposta dos profissionais quanto ao seu conhecimento dos 

termos Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Processo de Enfermagem (PE), 

Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) da NANDA-I, Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (NOC), Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). Salientamos que neste 

estudo não se mensurou a profundidade do conhecimento que os participantes têm ou não 

com esses conceitos. Focalizamos o conhecimento em nível de reconhecimento dos termos 

com os quais tiveram contato em algum momento.  

 

 

Tabela 1. Distribuição dos gerentes de enfermagem de hospitais estaduais e do complexo 

hospitalar da UFRN em Natal/ RN, de acordo com o conhecimento de termos relacionados ao 

Processo de Enfermagem.  Natal/RN, 2011. 

Conhecimento sobre: 
Não Sim Total 

N % N % N % 

SAE 04 8,9 41 91,1 45 100 

PE 02 4,4 43 95,6 45 100 

DE da NANDA-I 11 24,4 34 75,6 45 100 

NIC 30 66,7 15 33,3 45 100 

NOC 33 73,3 12 26,7 45 100 

CIPE 37 82,2 08 17,8 45 100 
Fonte: própria da pesquisa.  

 

Observamos que a maior parte dos entrevistados conhece os termos Processo de 

Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem. Esses dois termos foram 

colocados primeiro, por serem mais citados na literatura e por geralmente aparecem nos 
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registros da enfermagem. Alem disso, são termos muitas vezes conhecidos como sinônimos. 

(FULY; LEITE; LIMA, 2008). 

Foi observado também que a maioria demonstra conhecimento sobre os 

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I, o que não acontece com os demais sistemas de 

classificação apresentados. Acreditamos que isto se deva ao fato da classificação da NANDA-

I ter sido amplamente divulgada na literatura de enfermagem, quando comparado com as 

outras classificações. 

O termo Processo de Enfermagem surgiu na década de 50 e a primeira 

classificação dos diagnósticos de enfermagem, na década de 70, e na década seguinte passa a 

ser organizada pela NANDA-I. São, portanto, os termos mais antigos os mais conhecidos por 

estarem a mais tempo na literatura. Já o termo Sistematização da Assistência de Enfermagem 

tem um alto grau de conhecimento devido a ter sido um termo instituído no Brasil pelo 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) através da Resolução 272/2002 para ser 

implantado nas instituições. 

No entanto, a primeira versão da classificação de intervenções em enfermagem, 

conhecida como NIC (Nursing Intervention Classification) foi apresentada em 1987, seguida 

da classificação dos resultados de enfermagem, NOC (Nursing Outcomes Classification), em 

1991 e posteriormente a Classificiação Internacional das Práticas de Enfermagem, CIPE, que, 

apesar de ter sido apresentada como proposta pela primeira vez no Congresso Quadrienal do 

Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE) de 1989, só teve sua primeira versão publicada 

em 1996, sendo, portanto, mais recente e, conseqüente, menos conhecida. 

Cruz (2008, p. 27) faz um paralelo entre a evolução das discussões americanas 

sobre o PE e a realidade no Brasil e coloca que, na nossa realidade, em algumas regiões, essas 

discussões estão em fase inicial. Isso se deve ao fato de ainda existir, em nosso meio, 

discussões sobre a utilidade do processo de enfermagem.  Isso de certa forma dificulta o 

estudo dos sistemas de classificação e sua utilidade e adaptação nas respectivas realidades, o 

que seria um passo importante para a implantação do PE nos serviços. 

Os estudos de Takahashi (2008) e Oliveira e Evangelista (2010) confirmam ser a 

falta de conhecimento suficiente sobre o PE um fator importante que dificulta a implantação 

dessa metodologia nos serviços. Quando o PE é realizado sem o necessário conhecimento, 

essa metodologia é executada apenas para o cumprimento de tarefa institucional, não havendo 

a conscientização coletiva da importância deste processo para a sua atuação como profissional 

da saúde com responsabilidade social. (TAKAHASHI et. al., 2008, p. 37). 
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A Tabela 2 mostra a resposta dos gerentes de enfermagem quanto à extensão de 

sua experiência com o PE. No questionário, perguntamos se a experiência deles com o PE na 

graduação, pós-graduação, eventos, prática profissional, prática gerencial e na instituição em 

que trabalha era muita, pouca, nenhuma ou se não sabia (ou não queria responder). Dessa 

forma, agrupamos os valores de “muita” e categorizamos como “experiente” para melhor 

adequação ao estudo, semelhantemente fizemos com os valores de “pouca” e “nenhuma” e 

categorizamos como “inexperiente”. 

 

Tabela 2. Distribuição dos gerentes de enfermagem dos hospitais estaduais em Natal e do 

complexo hospitalar da UFRN segundo a experiência com o Processo de Enfermagem e 

asituação de origem da experiência.  Natal/RN, 2011. 

 

Situação de origem 

Experiente Inexperiente 
Não Sabe/não 

respondeu 
Total 

N % N % N % N % 

Na Graduação 8 17,8 37 82,2 0 0 45 100 

Na Pós-graduação 4 8,9 34 75,6 7 15,5 45 100 

Em eventos 5 11,1 38 84,4 2 4,5 45 100 

Na prática profissional 8 17,8 37 82,2 0 0 45 100 

Na prática gerencial 7 15,6 37 82,2 1 2,2 45 100 

Nesta instituição 6 13,4 38 84,4 1 2,2 45 100 

Fonte: Própria da pesquisa 

 

Diante dos resultados, observamos que em todas as situações (graduação, pós-

graduação, eventos, prática profissional, prática gerencial e na instituição) a maioria 

caracterizou-se como inexperiente. Dentre os casos em que o gerente foi considerado 

experiente, embora com percentuais baixos, de 8,9% a 17,8%, percebemos que os maiores 

contatos ocorreram na graduação e na prática profissional. 

Trata-se de um dado preocupante, uma vez que há mais de três décadas essa 

metodologia de assistência começou a ser divulgada no Brasil pela professora Wanda da 

Aguiar Horta em seu artigo intitulado Considerações sobre o diagnóstico de Enfermagem na 

Revista Brasileira de Enfermagem em 1967 (KLETEMBERG; SIQUEIRA; MANTOVANI, 

2006, p. 479) e em seguida com seu livro O Processo de Enfermagem em 1979 

(FIGUEIREDO et. al., 2006, p. 300), há 25 anos que alguns de seus aspectos já foram citados 

na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei 7.498/86), fazendo parte da própria 

legislação da profissão e há 15 anos que foi possível ser incluída nos currículos dos cursos de 

graduação com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 

9.394/96). (DELLÍACQUA; MIYADAHIRA, 2002, p. 186). 
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A pouca experiência na prática profissional, gerencial ou mesmo na instituição em 

que trabalham podem estar relacionadas às dificuldades de implantação do PE nos serviços 

como: a prática tecnicista, influenciada pelo modelo biomédico; a confusão de papéis; ações 

fundadas no desenvolvimento de técnicas e procedimentos, sendo realizadas com base no 

imediatismo, na solução de problemas e nas necessidades que vão surgindo; entre outras, já 

apontadas por diversos autores. (ANDRADE; VIEIRA, 2005; ROSA et. al., 2007; 

HERMIDA, 2004; SOUZA; SOARES, 2006). 

Entretanto, quando se faz referência à graduação, pós-graduação e eventos, 

estamos nos referindo à formação e às atividades intelectuais que envolvem, dentre outras 

coisas, o uso do conhecimento científico e da literatura produzida em enfermagem. 

Na própria literatura já existem muitas publicações envolvendo o Processo de 

Enfermagem e até mesmo trabalhos que caracterizam o conhecimento produzido sobre o PE 

ou SAE através de revisões em bases de dados eletrônicos como os trabalhos de Figueiredo et. 

al. (2006) e Sales, Afonso e Santos (2008), entre outros. 

Questionou-se também aos profissionais se o PE é implementado na assistência da 

instituição em que trabalha; 32 (71,1%) referiram não ser desenvolvida nenhuma fase dessa 

metodologia no seu serviço; 09 (20%) responderam que o PE é desenvolvido em algumas de 

suas fases) e 04 (8,9%) não souberam responder. 

Nos 09 casos que referiram que o PE é desenvolvido na instituição, observamos 

que o Planejamento é o mais executado, sendo colocado por 08 (88,9%) gerentes, o Histórico, 

o Diagnóstico de Enfermagem e a Avaliação foram citados por 05 (55,5%), e Implementação 

por 04 (44,4%).  

É importante referir que no presente estudo não temos dados sobre a profundidade 

dessas ações, ou de como essas fases são desenvolvidas, levando-nos a indagar se a maneira 

como são implementadas essas fases é metodologicamente correta ou são realizadas de forma 

empírica, sem registro adequado ou aporte de modelo teórico. 

Ainda referindo-nos à Tabela 2, especificamente a respeito das situações em que 

os gerentes referiram ter tido experiência com o PE na graduação e a prática profissional, 

poderíamos, a princípio, considerar esses dados salutares, se não for pelas críticas que se 

fazem ao ensino e a prática do PE nos contextos de trabalho. 

Na graduação, o PE foi apontado em alguns estudos como mero exercício 

acadêmico (MARIA; ARCURI, 1991) ou ainda trabalhado de forma ineficiente a ponto de o 

aluno sair despreparado para utilizá-lo na prática. (HERMIDA, 2004). Na prática foi 

especificado como imposição da chefia de enfermagem, valorizando mais a documentação do 
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que a implementação efetiva desse instrumento. (HERMIDA, 2004), significando que não é 

realizado na íntegra, sendo registrado de maneira desarticulada com as ações da prática. Dessa 

maneira, mesmo diante dos aspectos mencionados, são esses os espaços em que, mesmo de 

maneira duvidosa, o PE é mais trabalhado, havendo, portanto, a necessidade de reavaliá-los 

enquanto espaço de implementação e divulgação desse instrumento, fazendo isso de maneira 

realmente efetiva. 

Diante disso, percebemos que a população é caracterizada por pouco 

conhecimento sobre o PE, limitando-se a discussões sobre definições de termos e utilidade do 

processo, e ainda, inexperientes com relação ao PE quando consideramos tanto o contato com 

as situações especificadas (graduação, pós-graduação, eventos, prática profissional, prática 

gerencial e na instituição) quanto os dados que demonstraram o pouco uso do PE nos 

serviços. 

Os estudos de Takahashi (2008) e Oliveira e Evangelista (2010) confirmam ser a 

falta de conhecimento suficiente sobre o PE um fator importante que dificulta a implantação 

dessa metodologia nos serviços. A primeira ainda coloca que quando o PE é realizado sem o 

necessário conhecimento, essa metodologia é executada apenas para o cumprimento de tarefa 

institucional, não havendo a conscientização coletiva da importância deste processo para a sua 

atuação como profissional da saúde com responsabilidade social. (TAKAHASHI et. al., 2008, 

p. 37). 

A pouca experiência com o PE na prática profissional, gerencial ou mesmo na 

instituição em que trabalham podem estar relacionadas a aspectos como: prática tecnicista, 

influenciada pelo modelo biomédico; a confusão de papéis; ações fundadas no 

desenvolvimento de técnicas e procedimentos, sendo realizadas com base no imediatismo, na 

solução de problemas e nas necessidades que vão surgindo; entre outras, já apontadas por 

diversos autores. (ANDRADE; VIEIRA, 2005; ROSA et. al., 2007; HERMIDA, 2004; 

SOUZA; SOARES, 2006). 

Assim, identificamos a necessidade de aprofundar as discussões sobre o PE, maior 

divulgação dele como instrumento para a assistência de enfermagem e ainda, nas situações em 

que se diz ser implementado, a atualização constante do método.  

 

 

 

 

 



76 

 

5.3 ATITUDES ACERCA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

Pimenta e Cruz (2006, p. 366) definem atitudes como  

 

disposições afetivas, relativamente estáveis, que implicam na tendência a 

responder ao alvo ou objeto (símbolo, frase, pessoa, instituição, idéia, 

crença, ideal, qualquer coisa existente para o indivíduo), positiva ou 

negativamente, sendo culturalmente aprendidas e organizadas pela 

experiência. 

 

 

Oliva et. al. (2005, p. 362) acrescentam que as atitudes frente a um objeto 

predispõem a ação influenciando no comportamento. Deste modo, os gerentes de enfermagem 

podem ter atitudes positivas (de aproximação) ou negativas (de afastamento) com relação ao 

processo de enfermagem, portanto, predispostos ou não à sua implantação no serviço. 

A atitude de gerentes de enfermagem frente ao processo de enfermagem é um 

aspecto importante para a implementação desse instrumento nas instituições de saúde, visto 

que as atitudes estão relacionadas a crenças e valores os quais, juntamente com o ensino dessa 

metodologia na enfermagem, a estrutura das organizações do trabalho de enfermagem, 

conhecimento, habilidade e prática do enfermeiro, são requisitos necessários para sua 

implementação. (NEVES; SHIMIZU, 2010, p. 223). Contudo, consideramos que a atitude 

favorável acerca do PE, constitui um elemento essencial do profissional, na procura de dos 

outros condicionantes.  

O Quadro 6 mostra os dados relacionados à aplicação do instrumento Posições 

sobre o Processo de Enfermagem aos 45 gerentes de enfermagem sujeitos da pesquisa. 

Apresentamos a média, desvio padrão, valor máximo e mínimo e o número de respostas para 

cada item e para os escores gerais individuais.  

Observamos na Quadro 6 que a média dos 20 escores nos itens individuais variou 

de 4,1 a 6,4. Detectamos que apenas três itens não atingiram médias maiores que 5, o que 

indicaria uma atitude positiva naquele adjetivo. Estes foram os adjetivos Ambíguo/Claro, 

Difícil/Fácil e Rotineiro/Criativo.  A menor média foi mostrada pelos itens que se referem aos 

adjetivos Difícil/Fácil e a maior aos adjetivos Sem importância/Importante. Os itens com 

maior pontuação acima de 6 se referem aos adjetivos Sem Valor/Valioso, Negativo/Positivo, 

Bobo/Inteligente, Invalido/Valido, Insignificante/Significante, Ruim/Bom e Sem 

Importância/Importante. 
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Quadro 6. Média, desvio padrão, valores mínimo e máximo das respostas dos gerentes de enfermagem dos 

hospitais estaduais em Natal/ RN e do Complexo Hospitalar da UFRN aos 20 itens do instrumento 

Posições sobre o  Processo de Enfermagem. Natal/RN, 2011. 

Itens Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo Válidos 

Ambíguo/Claro 4,9 1,7 1 7 45 

Não Significativo/Significativo 5,8 1,5 1 7 45 

Desagradável/Agradável 5,3 1,7 1 7 45 

Fraco/Forte 5,2 1,7 1 7 45 

Sem Valor/Valioso 6,1 1,2 3 7 45 

Negativo/Positivo 6,0 1,3 1 7 45 

Bôbo/Inteligente 6,1 1,2 1 7 45 

Desconfortável/Confortável 5,0 1,6 1 7 45 

Difícil/Fácil 4,1 1,6 1 7 45 

Não Realista/Realista 5,1 1,6 1 7 45 

Dificultador/Facilitador 5,3 1,6 1 7 45 

Inválido/Válido 6,0 1,3 1 7 45 

Insignificante/Significante 6,0 1,5 1 7 45 

Irrelevante/Relevante 5,9 1,5 1 7 45 

Não Recompensador/Recompensador 5,6 1,6 1 7 45 

Inconveniente/Conveniente 5,6 1,5 1 7 45 

Inaceitável/Aceitável 5,7 1,3 1 7 45 

Ruim/Bom 6,1 1,3 1 7 45 

Rotineiro/Criativo 4,8 1,8 1 7 45 

Sem Importância/Importante 6,4 0,9 4 7 45 

Escore totall 110,9 21,7 29 140 45 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

A média do escore total do instrumento foi de 110,9 (DP = 21,7), havendo escores 

gerais variando entre 29 e 140. Cabe ressaltar que o mínimo escore possível de 20 mostraria 

uma posição desfavorável extrema acerca do processo e o máximo, considerado como uma 

atitude muito favorável acerca do PE era 140. O α de Cronbach obtido para o estudo foi de 

0,956 indicando coerência interna em relação aos itens do instrumento e excelente 

confiabilidade do instrumento para essa população. Consideramos o escore total de 80 como 

uma posição neutra, conforme prévio uso do instrumento por Cruz et al (2006). 

A título de ilustração, destacamos que o escore total 118 e 123 foram os que mais 

se repetiram com freqüência de 6,7% dos sujeitos, seguido dos escores 100, 107, 126, 131, 

135, 140, com 4,4% de freqüência de sujeitos, registrando esses valores individuais. O escore 

81 também foi registrado para 4,4% dos sujeitos.  

Observando a descrição dos escores totais de cada questionário, percebemos que 

dois (4,4%) dos participantes que tiveram um escore menor que 80, o que demonstraram uma 

atitude bem negativa em relação ao PE, um sujeito (2,2%) obteve um escore igual a 80 e os 

demais (93,4%) um valor maior que 80.  

Essa variação em escores totais e as suas freqüências demonstram que os 

profissionais gerentes não são homogêneos com relação a sua posição perante o PE. Contudo, 

o alto percentual de gerentes que se posicionaram favoravelmente, com escores maior que 80 
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e/ou em posição bem elevada, próxima à média total geral, demonstra que há uma tendência 

da maioria dos gerentes ser favorável ao PE. Os dados indicam que os gerentes de 

enfermagem neste estudo expressam atitude favorável acerca do PE em geral e com relação a 

sua validade, relevância, importância e seu significado. Consideramos que esses aspectos 

dizem respeito ao valor que eles atribuem ao conceito em si e sua importância para a 

enfermagem. Contudo, as atitudes dos gerentes tendem a ser negativas com relação à forma 

como o PE se apresenta para eles, especialmente quanto a sua clareza, facilidade de 

entendimento e a sua forma de operacionalização.  

O outro item acrescentado ao instrumento (a questão “Sou favorável à 

Sistematização da Assistência de Enfermagem”) que continha as opções de 1 a 7, em que 1 

indicava que a afirmativa era totalmente falsa  e 7 que afirmativa era  totalmente verdadeira, 

validou o instrumento na medida em que apresentou escore médio de 5,9. Entendemos que 

esta média também representa uma posição favorável ao conceito de PE.  

Para acrescentar mais informações a respeito da validade do instrumento no 

estudo, foi realizada a análise fatorial que mostrou a existência de três fatores. Para o 

agrupamento dos itens aos fatores foram consideradas as cargas primárias, acima de 0,4, 

apresentadas no Quadro 7.  Foi aplicado o método de rotação varimax, para obtermos fatores 

constituídos de um menor número de itens com maior índice de covariância item-fator 

possível, que por sua vez, permita interpretações mais fáceis possíveis. (VARGAS, 2005). 

Observamos que todos os três fatores possuem um caráter avaliativo: o fator 1 , 

com uma variância de 58,4%, caracteriza-se como um fator de “relevância” e congregou o 

maior número de itens, 9 em total: sem valor/valioso, irrelevante/relevante, 

insignificante/significante, não recompensador/recompensador, inválido/válido, 

negativo/positivo, inaceitável/aceitável, ruim/bom, sem importância/importante, não 

significativo/significativo, bobo/inteligente, difícil/fácil. Assim, este fator foi denominado 

“Relevância”. 

Já o fator 2, com variância de 6,4%, caracteriza-se como um fator de relevância 

mais específica, que associamos à “operacionalização” do Processo de enfermagem, e 

compreende os itens: rotineiro/criativo, não realista/realista, ambíguo/claro, fraco/forte, 

dificultador/facilitador. O fator 3, com variância de 5,3%, caracteriza-se como “colaboração”, 

e compreende apenas os itens: desagradável/agradável, desconfortável/confortável.  Ou seja, 

este último parece indicar o quão amigável é a utilização do PE. 
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Quadro 7. Distribuição dos itens do instrumento Posições sobre o Processo de 

Enfermagem de acordo com fatores e cargas fatoriais, em estudo com gerentes de 

enfermagem de hospitais estaduais em Natal/RN e do Complexo Hospitalar da UFRN 

acerca o Processo de Enfermagem. Natal/RN, 2011. 

Itens 
Fatores e Cargas 

1 2 3 

Sem Valor/Valioso 0,797   

Irrelevante/Relevante 0,767   

Insignificante/Significante 0,762   

Não Recompensador/Recompensador 0,733   

Inválido/Válido 0,720   

Negativo/Positivo 0,714   

Inaceitável/Aceitável 0,696   

Ruim/Bom 0,689   

Sem Importância/Importante 0,670   

Não Significativo/Significativo 0,658   

Bôbo/Inteligente 0,600   

Inconveniente/Conveniente 0,594   

Difícil/Fácil 0,437   

Rotineiro/Criativo  0,793  

Não Realista/Realista  0,698  

Ambíguo/Claro  0,689  

Fraco/Forte  0,604  

Dificultador/Facilitador  0,511  

Desagradável/Agradável   0,813 

Desconfortável/Confortável   0,745 

Método: Análise dos componentes principais 

Extração: Rotação Varimax   

Fonte: Própria da pesquisa 

 

Isso demonstra que as atitudes expressas pelos gerentes no instrumento giraram 

em torno dessas três fatores subjacentes – relevância, operacionalização e colaboração.  Ao 

aplicarmos o coeficiente α de Cronbach a cada fator obtivemos excelentes índices (fator 1 – 

α=0,955; fator 2 – α=0,844 e fator 3 – α=0,807). Isso demonstra que os 3 fatores possuem 

coerência interna com relação aos itens neles agrupados. 

 

5.4 PERCEPÇÃO DOS GERENTES DE ENFERMAGEM ACERCA DA VIABILIDADE 

DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

Caracterizamos a percepção dos gerentes de enfermagem a partir de três 

questionamentos presentes na terceira parte do questionário elaborado para fins deste estudo. 

No primeiro e segundo questionamento, o respondente assinalava a resposta “Não”, “Sim” ou 

“Não sei” para “Você é favorável ao desenvolvimento do Processo de Enfermagem no 
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serviço?” e “Você sugeriria a implantação do PE no serviço?”, respectivamente.   Esses 

questionamentos serviram para demonstrar a disposição do gerente com relação ao PE no 

serviço em que trabalha. As respostas a esses questionamentos são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição dos gerentes de enfermagem de hospitais estaduais em Natal/RN 

e do Complexo Hospitalar da UFRN quanto a atitude acerca do desenvolvimento do 

Processo de Enfermagem e quanto a sugestão de sua implantação no serviço. Natal/RN, 

2011. 

Atitude acerca do PE 
Não Sim Não sei Total 

N % N % N % N % 

Você é favorável ao desenvolvimento do PE 

no serviço 
2 4,4 40 88,9 3 6,7 45 100 

Sugere a implantação do PE no serviço 2 4,4 39 86,7 4 8,9 45 100 
Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Observamos que a maioria dos participantes tanto é favorável ao desenvolvimento 

do PE no seu serviço bem como sugeriria a sua implantação em seu ambiente de trabalho, 

demonstrando que esse instrumento da assistência é bem aceito por esta população. 

No terceiro questionamento o respondente assinalaria “Muita”, “Pouca”, 

“Nenhuma”, “Não sei” para o quesito “Qual a possibilidade de implantação do PE nesse 

serviço?” Com esse questionamento se destinava a identificar a percepção do gerente de 

enfermagem acerca da viabilidade do PE naquele hospital.  Entendemos que, para respondê-

lo, o gerente teria que considerar tanto os fatores pessoais como os organizacionais, 

relacionados à instituição e seus respectivos interesses. 

A possibilidade de implantação do PE foi apresentada como “pouca” por 22 

(48,9%) dos sujeitos, “muita” por 17 (37,8%) e seis deles (13,3%) não souberam responder. 

Interessante ressaltar que não houve respostas na categoria “Nenhuma”.  Acredita-se que os 

gerentes que indicaram “Não sei” nesta questão, o fizeram porque não sabem das condições 

organizacionais, tendo em vista que todos tinham menos de 6 anos na função de gerência. 

Contudo, se descartarmos as respostas dos que não souberam responder, temos uma maioria 

que não acredita que o PE possa ser implantado na instituição em que trabalha. 

Interessados em saber se haveria associação entre as respostas dos gerentes às 

questões que visavam avaliar a visão destes com relação à perspectiva de implantação do PE 

na instituição, realizamos tabelas de contingência com as respostas às três questões da 

seguinte forma: associamos as repostas à questão  “Você é favorável ao desenvolvimento do 

PE no serviço?” com “Qual a possibilidade de implantação do PE nesse serviço” e “Você 

sugeriria a implantação do PE no serviço?” com “Qual a possibilidade de implantação do PE 
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nesse serviço?”  Obtivemos mais informações a respeito da população estudada e construímos 

o Quadro 8, apresentada a seguir.  

 

 
Quadro 8. Associação entre as respostas dos gerentes de enfermagem de hospitais estaduais em 

Natal/RN e do Complexo Hospitalar da UFRN aos três questionamentos de viabilidade de 

implantação do PE nos serviços em que trabalham. Natal/RN, 2011. 

 Questionamento 
Possibilidade de implantação do 

PE nesse serviço 
Total 

Muita Pouca Não sei  

Favorável ao desenvolvimento do PE no serviço 

Não 0 2 0 2 

Sim 16  19  5 40 

Não sei 1 1 1 3 

Total 17 22 6 45 

Sugere a implantação do PE no serviço 

Não 0 2 0 2 

Sim 16 18 5 39 

Não sei 1 2 1 4 

Total 
17 

(37,8%) 

22 

 (48,9%) 

6 

(13,3%) 

45 

(100,0%) 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Observamos que mesmo aqueles que referem ser favoráveis e que sugerem o 

desenvolvimento do PE no serviço, consideram pouca a possibilidade de implantação desse 

instrumento no seu serviço. Ao aplicarmos o teste de Spearman a essas associações, agora 

apresentadas na forma de variáveis, obtivemos os dados apresentados no Quadro 9.   

 

Quadro 9. Coeficiente de correlação, rs de Spearman, entre as três variáveis de viabilidade de 

implantação do PE nos serviços dos gerentes de enfermagem de hospitais estaduais em Natal/RN 

e do Complexo Hospitalar da UFRN . Natal/RN, 2011. 

 Variável 
Sugere a implantação do PE 

no serviço 

Possibilidade de 

implantação do PE no 

serviço 

Favorável ao desenvolvimento do 

PE no serviço 
rS = 0,911 rs =  0,001 

Sugere a implantação do PE no 

serviço 
-- rs = 0,032 

Fonte: Própria da pesquisa. 
 

 

Podemos observar que a associação registrada entre as variáveis “Favorável ao 

desenvolvimento do PE no serviço” e “Sugere a implantação do PE no serviço” é de 0,911, 

considerada uma associação forte. Isso indica que há uma tendência para as pessoas 

favoráveis à realização do PE na instituição também sugerirem a sua implantação.  Já os 
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outros cruzamentos não apresentaram rs (0,001 e 0,032) suficientemente significantes  para 

afirmar que existe associação entre as variáveis.  

Com isso, entendemos que, a partir da percepção dos gerentes de enfermagem, o 

PE não é viável nas instituições envolvidas no estudo, havendo uma fraca associação entre a 

possibilidade de implantação do PE no serviço e as disposições acerca desse instrumento. Isso 

parece indicar que disposições favoráveis não necessariamente influenciam na percepção 

dessa viabilidade. 

 

5.5 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ATITUDES DOS GERENTES DE ENFERMAGEM 

ACERCA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM E A POSSIBILIDADE DE 

IMPLANTAÇÃO DESSE INSTRUMENTO NOS SERVIÇOS 

 

Associamos ainda a variável “Possibilidade implantação do PE no serviço” aos 20 

itens do instrumento de atitudes “Posições sobre o Processo de Enfermagem” (ANEXO 1) 

bem como com à média total resultante de sua aplicação por meio da medida de associação de 

Spearman (Tabela 4).  

  

Tabela 4. Coeficiente de correlação Spearman (rs)  para o teste de associação entre os 20 itens da escala de 

atitudes, o escore total com a possibilidade de implantação do PE no serviço em gerentes de enfermagem 

de hospitais estaduais em Natal/RN e do Complexo Hospitalar da UFRN. Natal/RN, 2011. 

Itens Coeficiente de Spearman rs 

Ambíguo/Claro   - 0,288 

Não Significativo/Significativo   - 0,233 

Desagradável/Agradável   - 0,164 

Fraco/Forte   - 0,129 

Sem Valor/Valioso   - 0,218 

Negativo/Positivo   - 0,272 

Bôbo/Inteligente   - 0,139 

Desconfortável/Confortável   - 0,242 

Difícil/Fácil   - 0,014 

Não Realista/Realista   - 0,464 

Dificultador/Facilitador  - 0,250 

Inválido/Válido   - 0,212 

Insignificante/Significante   - 0,198 

Irrelevante/Relevante   - 0,298 

Não Recompensador/Recompensador   - 0,279 

Inconveniente/Conveniente   - 0,389 

Inaceitável/Aceitável   - 0,238 

Ruim/Bom   - 0,151 

Rotineiro/Criativo   - 0,215 

Sem Importância/Importante   - 0,091 

Média Total    - 0,316 

   Fonte: própria da pesquisa. 
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Ao associar os 20 itens da escala com a percepção sobre a possibilidade de 

implantação do PE no serviço observamos que existe uma relação negativa em todos os itens. 

Os coeficientes podem ser considerados fracos com pouca demonstração de correlação, tendo 

em vista que variam de -0,014 a -0,464.  Uma correlação  rs  de -0,464 (a maior identificada), 

pode ser considerada fraca.  

Quanto à média geral na escala de atitudes em relação com a variável de 

possibilidade de implantação do PE mostrou um coeficiente também negativo (-0,316). Isso 

demonstra, mais uma vez, a fraca associação existente entre essas duas variáveis.  

Logo, o que pudemos observar é que os gerentes de enfermagem têm uma atitude 

favorável ao PE. No entanto, essa posição não é suficiente para acreditarem que a utilização 

desse instrumento é viável em sua realidade. Ou seja, a partir da percepção do gerente, a 

atitude favorável parece não acompanhar a idéia de que a implantação do PE no serviço é 

viável. Isso nos leva a acreditar que as dificuldades de implantação desse instrumento nos 

serviços não estariam vinculadas às opiniões sobre a viabilidade de implantação da 

metodologia na instituição, bem como a existência de outros aspectos não relacionados à 

subjetividade desses enfermeiros. 

Como colocado por Neves e Shimizu (2010), outros fatores, além de elementos 

que encerram crença, valores, conhecimento, habilidade e prática do enfermeiro, às quais 

relacionamos com as atitudes neste estudo, podem estar envolvidas. Aqui podemos salientar o 

ensino em enfermagem e a estrutura das organizações do trabalho de Enfermagem que são 

requisitos necessários para a implementação do PE nos serviços. 

Os mesmos autores, baseados em Rossi (1997), Maria (1997) e Friedlander 

(1973), ainda acrescentam a política institucional, as características de liderança, a existência 

de educação continuada, quantidade de recursos humanos, a comunicação, os instrumentos e o 

processo de mudança, como condições prévias. 

Dessa forma, entendemos que o que tem dificultado o desenvolvimento desse 

instrumento nas instituições são aspectos em âmbito organizacional, conforme já mencionado 

por Hermida (2004), já que às relacionadas ao próprio quotidiano dos profissionais não 

influenciam de maneira negativa em sua percepção de viabilidade de implantação do PE no 

serviço. 

Relembrando, as dificuldades em âmbito organizacional tratam-se das políticas, 

normas, objetivos dos serviços, muitas vezes estabelecidos por médicos e administradores 

sem a participação dos enfermeiros. Ou seja, existe a necessidade de reconhecimento desse 

instrumento em nível de instituição e planejamento juntamente com as outras instâncias como 
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direção, os outros integrantes da equipe de saúde e mesmo de enfermagem, setor de recursos 

humanos, visto a necessidade de recursos humanos e materiais para o desenvolvimento do 

processo de enfermagem. 

Para isso, é necessário melhor divulgação desse instrumento metodológico tanto 

entre os enfermeiros, considerando o pouco conhecimento e experiência detectado neste 

estudo, como dentro da equipe multidisciplinar. 

Cabe ao enfermeiro, e especificamente o gerente de enfermagem, conhecer 

melhor essa metodologia e apresentá-la (divulgá-la) como instrumento que assegure melhoria 

da qualidade da assistência de enfermagem. Lembrando que, para isso, é necessária a 

fundamentação em estudos confiáveis, baseados em experiências, que apresentam resultados 

concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo identificamos uma população predominante feminina, relativamente 

experiente na prática da enfermagem, no entanto, com pouca experiência na área gerencial em 

enfermagem e que tem pouco conhecimento e experiência com Processo de Enfermagem. 

Salientamos, porém, que as variáveis utilizadas relacionadas a conhecimento 

foram insuficientes para avaliarmos a extensão do conhecimento dos gerentes acerca do PE, 

não demonstrando ainda a profundidade desse conhecimento, que pode variar desde a 

identificação de termos até a capacidade de aplicar essa metodologia. 

A inexperiência com o PE foi caracterizada, de uma maneira geral, pela pouca 

experiência na graduação, pós-graduação, eventos, prática profissional e gerencial, e na 

instituição em que profissionais trabalham 

Consideramos preocupante essa situação, já existe uma considerável divulgação 

acerca do PE no Brasil. Mesmo assim, os gerentes demonstraram inexperiência tanto nos 

cursos como na prática. Questiona-se, então, se a maneira como essa metodologia é 

trabalhada na graduação e pós-graduação é desvinculada da prática ao ponto de não despertar 

o interesse em utilizá-la, limitando-a a um mero exercício acadêmico. Ou ainda se o 

conhecimento produzido em enfermagem, especificamente sobre o PE, só é divulgado no 

meio acadêmico, não se estendendo aos profissionais ditos da assistência. 

Mesmo diante dessa situação, os resultados mostraram que os gerentes que 

participaram da pesquisa têm uma atitude favorável com relação ao PE ao ponto de serem 

favoráveis e sugerirem a implantação dessa metodologia no serviço hospitalar. No entanto, 

referem que a implantação do PE é pouco viável na instituição de trabalho.  

Então, percebemos que a posição favorável ao PE não se correlaciona com a 

viabilidade de implantação dessa metodologia no serviço hospitalar, sendo essa posição 

desconfortável para a enfermagem. 

Se consideramos em nosso estudo que o gerente de enfermagem é o responsável 

pela tomada de decisões e a efetivação de políticas de interesse da enfermagem, e ainda que 

atitudes favoráveis fossem o primeiro aspecto que auxiliaria no processo de tomada de 

decisão para as ações de implantação do PE, há de se questionar porque  o gerente de 

enfermagem é favorável ao PE mas não o considera viável.  

Não temos dados, em nosso em estudo, que respondam a esse questionamento, 

mas com base na literatura citada podemos relacionar essa dificuldade de implantação do PE 

com os aspectos organizacionais que tratam dos objetivos e metas institucionais estabelecidos 
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pelos administradores. Nesse caso, somos levados a acreditar que pode não existir 

participação de enfermeiros (gerentes de enfermagem) nas decisões e efetivação das políticas 

institucionais, considerando que geralmente os administradores são profissionais médicos 

que, por sua vez, já possuem objetivos bem específicos. 

Essa análise, no entanto, pode ter outras interpretações se considerarmos que os 

dados gerados pela associação entre a variável Possibilidade de implantação do PE no serviço 

com os itens do instrumento Posições sobre o Processo de Enfermagem, que gerou apenas 

correlações negativas, podem ter significado diferente se tratarmos os dados da primeira 

variável como intervalares ou ordinais, sendo essa mais uma limitação do estudo. 

Por outro lado, consideramos que a implantação do PE em uma instituição onde 

não é conhecido, nem praticado, constitui a introdução de uma inovação tecnológica e de 

trabalho que envolve múltiplos requisitos, entre eles a adesão das pessoas à inovação 

proposta. Isso demanda não só tempo, mas um processo com estratégias específicas para a 

difusão do conhecimento acerca do método, bem como os ajustes institucionais e de recursos 

humanos necessários. Nesse processo o envolvimento de todos os profissionais da instituição 

é necessário.  

No entanto, se levantarmos a possibilidade de, se existir a participação do 

enfermeiro nas decisões e efetivação de políticas institucionais, essa participação pode não 

envolver interesses específicos da assistência de enfermagem.  

Essa situação retoma as discussões de autonomia profissional, limites e 

perspectivas da ação e influência do enfermeiro no contexto hospitalar, (re) definição de 

papeis, delimitação (ou consenso) do objeto de estudo ou do(s) processo(s) de trabalho, entre 

outras. 

É necessário o amadurecimento dessas discussões e, especificamente, da 

aplicabilidade do PE à prática partindo de sua própria divulgação em todos os meios. Para 

isso, percebemos que existe a necessidade de direcionar os estudos sobre o PE, sair das 

discussões sobre utilidade e definição de termos, até porque entendemos que para este há 

também a necessidade de consenso entre os enfermeiros que atribuem diversas denominações 

ao PE, e partir para a sua aplicabilidade, considerando a realidade da prática e suas 

peculiaridades de maneira a torná-lo realmente viável. 

Outro fator a considerar é a divulgação dentro da equipe multiprofissional e 

especialmente na equipe de enfermagem. O PE deve ser conhecido pelos outros profissionais 

para que assuma uma posição efetiva na assistência não se resumindo à exercício acadêmico 

da enfermagem ou a um planejamento mentalmente construído no cotidiano da assistência do 
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enfermeiro. Deve ainda ser compartilhado por toda a equipe de enfermagem, estando presente 

na formação do técnico de enfermagem e envolvendo a sua participação no fazer. 

São muitos os aspectos que necessitam de mais esclarecimento e os quais 

poderemos investigar. Por exemplo, não sabemos se a situação dos gerentes dos hospitais 

particulares é similar aos profissionais que participaram deste estudo. Sugerimos um estudo 

envolvendo todos os hospitais, tanto públicos como particulares no estado, bem como um 

estudo qualitativo que possa indicar os aspectos mais subjetivos acerca do PE e da situação de 

trabalho dos profissionais que possam facilitar a implantação e os que dificultariam.  Um 

estudo mais abrangente que inclua os aspectos relacionados à implantação de uma inovação 

desta natureza, como por exemplo, de custo-efetividade, poderia documentar o beneficio 

dessa incorporação.  

Alguns aspectos dificultaram a realização desse estudo. Além dos já mencionados, 

devemos considerar: a disponibilidade dos participantes, que em alguns casos não dispunham 

de tempo dentro de suas atividades para responder aos instrumentos, alguns se recusaram a 

responder por motivos bem pessoais, a necessidade de deslocamento para um dos locais de 

estudo. 

No entanto, percebemos que o estudo respondeu ao questionamento, atendendo 

aos objetivos propostos e contribuindo com conhecimento científico da enfermagem. 

Realizamos o estudo com o entendimento de que o PE é conhecimento metodológico da 

profissão e está sob nosso domínio nos apropriarmos dele antes dele desaparecer devido à 

falta de conhecimento e descaso. Precisamos assegurar a sua sobrevivência. 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIO 

 

PERSPECTIVA GERENCIAL DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENFERMAGEM NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES  

 

VOLUNTÁRIO Nº ___          INSTITUIÇÃO ___      DATA ___/___/___ 

 

1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA: 

 

1.1. Nome (imaginário): 

1.2. Idade: ____ anos                   

1.3. Sexo: (    ) M (    ) F 

1.4. Estado civil: (    ) Casado (    ) Solteiro (    ) Separado (    ) Viúvo (    ) União estável 

1.5. Tempo de formado: ____ anos 

1.6. Instituição onde se formou:_____________________________________________ 

1.7. Possui pós-Graduação: (   )  não    (    )  sim,  tipo: (   ) Especialização/Residência  

 (    ) Mestrado (   ) Doutorado 

1.8. Natureza da instituição que trabalha: (    ) Pública (    ) Privada  

1.9. Tempo de trabalho na instituição: ____ anos 

1.10. Tempo de trabalho na função de gerente na instituição: ____ anos 

1.11. Carga horária de trabalho diária: (    ) 12hs (    ) 8hs (    ) 6hs (    ) outra:______ 

1.12. Possui outro vínculo empregatício: (    ) não (    ) sim 

1.13. Tipo de função exercida em outro vínculo empregatício: (    ) assistência  (    ) gerência  

(    ) ensino  (    ) outro:_______________ 

 

2. CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA COM O PROCESSO DE ENFERMAGEM  

  

2.1. Marque com um X se você conhece ou não os elementos listados a seguir: 

                

 SIM NÃO 
2.1.1. Sistematização da assistência de enfermagem (SAE)                       (    )  (    )  

2.1.2. Processo de Enfermagem                                                                 (    )  (    )  

2.1.3. Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA             (    )  (    )  

2.1.4. Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC)                        (    )  (    )  

2.1.5. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC)                     (    )  (    )  

2.1.6. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) (    )  (    )  

 

2.2. Marque com um X o nível de experiência que você tem com o Processo de 

Enfermagem: 

Experiência Muita Pouca Nenhuma Não Sei 

2.2.1  Na Graduação     

2.2.2  Na Pós-graduação     

2.2.3  Em eventos     

2.2.4  Na prática profissional     
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2.2.5  Na prática gerencial     

2.2.6 Nesta instituição     

 

 

2.3. O Processo de Enfermagem é implementado na assistência desta instituição? 

(  ) Não  (  ) Sim (  ) Não sei 

 

2.3.1. Se sim, quais etapas são desenvolvidas?  

(  ) Histórico de enfermagem  

(  ) Diagnósticos de enfermagem 

(  ) Planejamento da assistência 

(  ) Implementação das ações 

(  ) Avaliação 

 

 

3. PERCEPÇÃO SOBRE A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO HOSPITALAR 

Questionamento Sim Não Não Sei 

3.1  Você é favorável ao desenvolvimento do Processo de 

Enfermagem  no seu serviço? 

   

3.2  Você sugeriria a implantação do PE no seu serviço?  

 

   

 

Questionamento Muita Pouca Nenhuma Não 

Sei 

3.3  Qual a possibilidade de implantação do PE 

nesse serviço? 
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APÊNDICE 2 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal, RN – CEP: 59000-000 – Fone/fax: (84) 3215-3196 

Email: pgenf@ufrn.br 

 

 

Ofício No. ____/10-PGENF                                                      Natal, RN, ___ de _____ de 

2010. 

 

Senhor _______________________________, 

 

  Por meio desta solicitamos a anuência de V.S.a para a realização de pesquisa intitulada 

“Perspectiva Gerencial da Viabilidade de Implantação do Processo de Enfermagem nas 

Instituições Hospitalares” no Hospital ________________________. 

Trata-se de uma Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem a ser realizada pelo enfermeiro José Eugênio Lopes Leite sob a nossa orientação. 

Pretende-se desenvolver o estudo junto aos gerentes de enfermagem da instituição com 

objetivo de: analisar a influência das atitudes acerca do Processo de Enfermagem nas 

percepções sobre a sua implantação nos serviços. 

Os dados a serem coletados são informações relacionadas a dados sócio-demográficos 

e dados referentes à experiência com o Processo, os valores e crenças relacionados, opiniões 

acerca da sua viabilização na instituição e também informações sobre as atitudes do 

enfermeiro diante do PE. 

Salientamos que a colaboração dessa instituição neste estudo será de grande valia para 

o desenvolvimento científico e prático da enfermagem. Desde já apresentamos nossos 

agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Encaminhamos em anexo o resumo do projeto para vosso conhecimento. 

 

      Atenciosamente, 

 

      Profa. Dra. Bertha Cruz Enders 

      Orientadora/Coordenadora da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

____________________________________  

Diretor do Hospital ________________________ 

mailto:pgenf@ufrn.br
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APÊNDICE 3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Caro(a) Sr(a) Gerente de Enfermagem do Hospital ______________________, 

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente da pesquisa 

intitulada “Perspectiva Gerencial da Viabilidade de Implantação do Processo de Enfermagem nas 

Instituições Hospitalares”, que tem como objetivo analisar a influência das atitudes acerca do Processo de 

Enfermagem nas percepções sobre a sua implantação nos serviços. 

Este estudo justifica-se pela necessidade de resgatar o papel do gerente de enfermagem enquanto 

líder para a implantação de métodos que venham aperfeiçoar a assistência e conhecer seu envolvimento com o 

PE. Além disso, será realizada uma discussão acerca do PE que trará subsídios para fundamentar a prática do 

enfermeiro. Pretende-se ainda refletir sobre a formação do enfermeiro e a dicotomia entre teoria e prática, na 

medida em que, descrevendo as dificuldades encontradas para a sua implantação, possam-se discutir as formas 

de adaptar o PE que é discutido durante a formação à realidade da prática de enfermagem. Dessa forma, 

estaremos fortalecendo-o como modelo assistencial e contribuindo para o conhecimento sobre o PE no contexto 

hospitalar. 

O mestrando será responsável por aplicar um questionário com o senhor (a) em horário 

conveniente, de maneira que não venha a atrapalhar suas atividades profissionais. Os desconfortos e os riscos 

associados à participação neste estudo são mínimos sendo que todos os dados serão manipulados em sigilo e 

assumimos o compromisso de não disponibilizarmos para outras pessoas. 

Se houver algum dano eventual decorrente desse estudo será de responsabilidade do pesquisador a 

indenização do possível dano que venha a ser comprovado. 

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, havendo o compromisso por 

parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato de sua participação. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem nenhuma 

penalidade ou prejuízo para você e que mesmo não havendo necessidade de ressarcimento, a equipe da pesquisa 

se responsabiliza por possíveis custos, desde que comprovado a sua necessidade. 

Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste 

documento. 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 

pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em 

participar voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam 

esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o 

sigilo dos dados referentes à minha identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer 

esclarecido adicional que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação 

em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha 

família. 

 

Nome do participante:_________________________________________________________ 

Assinatura 
 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Bertha Cruz Enders, brasileira, CPF: 254.448.164-15, residente 

Rua Pedro Fonseca Filho, n. 9041, Ponta Negra, CEP 59090-080, discuti as questões acima apresentadas ao 

participante no estudo. 

 

Natal, _____ de ____________de 20__ 

 
_________________________________ 

Profa Dra Bertha Cruz Enders 
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ANEXO 1 

POSIÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ENFERMAGEM  

Marque com um X um dos espaços entre “totalmente verdadeiro” e “totalmente falso” que represente a sua posição em 

relação à afirmação abaixo: 

“Eu sou favorável à sistematização da assistência de enfermagem”. 

Totalmente falso ___:___:___:___:___:___:___ Totalmente verdadeiro 

Por favor, pontue o CONCEITO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM conforme você se sente 

em relação a ele nesse momento. Assinale com um X em um dos espaços entre cada conjunto adjetivos. POR FAVOR, 

RESPONDA A TODOS OS ITENS. 

1.  AMBÍGUO ___:___:___:___:___:___:___ CLARO 

2.  NÃO SIGNIFICATIVO ___:___:___:___:___:___:___ SIGNIFICATIVO 

3.  AGRADÁVEL ___:___:___:___:___:___:___ DESAGRADÁVEL 

4.  FORTE ___:___:___:___:___:___:___ FRACO 

5.  VALIOSO ___:___:___:___:___:___:___ SEM VALOR 

6.  NEGATIVO ___:___:___:___:___:___:___ POSITIVO 

7.  BÔBO ___:___:___:___:___:___:___ INTELIGENTE 

8.  CONFORTÁVEL ___:___:___:___:___:___:___ DESCONFORTÁVEL 

9.  FÁCIL ___:___:___:___:___:___:___ DIFÍCIL 

10.  NÃO REALISTA ___:___:___:___:___:___:___ REALISTA 

11.  FACILITADOR ___:___:___:___:___:___:___ DIFICULTADOR 

12.  INVÁLIDO ___:___:___:___:___:___:___ VÁLIDO 

13.  SIGNIFICANTE ___:___:___:___:___:___:___ INSIGNIFICANTE 

14.  RELEVANTE ___:___:___:___:___:___:___ IRRELEVANTE 

15.  NÃO RECOMPENSADOR ___:___:___:___:___:___:___ RECOMPENSADOR 

16.  CONVENIENTE ___:___:___:___:___:___:___ INCONVENIENTE 

17.  ACEITÁVEL ___:___:___:___:___:___:___ INACEITÁVEL 

18.  RUIM ___:___:___:___:___:___:___ BOM 

19.  CRIATIVO ___:___:___:___:___:___:___ ROTINEIRO 

20.  SEM IMPORTÂNCIA ___:___:___:___:___:___:___ IMPORTANTE 
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