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ATUAIS COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO: PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS 
E USUÁRIOS 

 

Resumo 

 
A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida dos 

seres humanos. O profissional formado nessa área atua em vários níveis de atenção 

à saúde (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação), sendo necessário que 
suas condutas sejam aliadas à autonomia e em consonância com os preceitos éticos 

e legais vigentes. Diante dessa temática a presente pesquisa teve como objetivo 

dimensionar a percepção dos profissionais e usuários em relação às competências 

profissionais do enfermeiro. Trata-se de um estudo quanliquantitativo, desenvolvido 

por método de coleta de dados utilizando roteiro semiestruturado e que possibilitou 

abranger as seguintes vertentes: a adesão às normativas/protocolos que regem a 
assistência de Enfermagem e a percepção da população sobre as competências de 

Enfermagem. Dos profissionais entrevistados pode-se perceber um predomínio da 

formação em instituições públicas e um conhecimento prévio dos fluxogramas de 

atendimento. Quanto à população, é nítido que falta informações sobre as a 

abrangência das atividades que a Enfermagem pode e deve exercer, influenciando 

indiretamente na qualidade dos serviços de saúde e na satisfação dos que buscam 
tais benefícios. 

 
Palavras-chave: 

Introdução 

 
Ao avaliar o decorrer histórico da enfermagem é possível perceber que a 

profissão esteve permeada por muitos anos em um plano de submissão diante da 

medicina tradicional, por elementos políticos, social e cultural, sendo traduzida por 

muito tempo como uma profissão dependente de ordens médicas. Com a 

regulamentação do exercício da enfermagem pela Lei n° 7.498/98, de 25 de junho 



de 1986, começa a ser escrita a história de uma possível independência da 

enfermagem.  

Ao progredir das legislações e normativas, um novo caminho foi traçado a 
partir da resolução de COFEN 272/2002, atualmente revogada pela resolução 

COFEN nº 358/2009, através da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), garantindo um novo método de trabalho, organizado e padronizado, 

proporcionando uma facilidade de troca de informações entre a equipe e uma 

assistência individualizada, centrada nas necessidades humanas básicas.  

O Processo de Enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico com 

orientação para coleta de dados, estabelecimento de diagnósticos e planejamento 

das intervenções que forneça base para avaliação dos resultados de enfermagem a 

serem alcançados.  Esse processo organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, a saber: coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem (COFEN, 
2009). 

Nesse sentido incube privativamente ao enfermeiro à consulta de 

enfermagem, que deve incluir a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), e abranger a atenção prestada ao indivíduo, à família e a coletividade de 

modo sistemático e contínuo, com a finalidade de promover a saúde e prevenir 

agravos mediante a identificação de diagnósticos e determinação das prescrições de 
enfermagem. Durante a consulta, o profissional aplica o processo de enfermagem, 

que lhe permite determinar além dos diagnósticos e intervenções como também a 

identificação das intercorrências que exigem assistência médica ou multiprofissional 

(SESAU, 2012). 

Nos últimos anos a categoria de enfermagem vem ganhado espaço e 

expandindo suas competências, pautado em resoluções e portarias ministeriais 

objetivando o reordenamento da abrangência das ações desse profissional.  Como a 

resolução do COFEN nº 195/1997, que dispõe sobre a solicitação de exames de 

rotina e complementares por enfermeiros e a portaria nº 648, de 28 de março de 

2006 (PACS/PSF), que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agente Comunitário 
de Saúde (PACS).  



Em Campo Grande a evolução das atribuições da enfermagem especial na 

saúde pública vem acompanhando a dinâmica mundial, pautado também em 

resoluções, tais como a resolução SESAU n° 124, de 8 de março de 2012, que 
aprova o protocolo de normatização de assistência de enfermagem nos ciclos de 

vida, e a Resolução SESAU n° 128, de 25 de maio de 2012, que aprova o 

fluxograma de atendimento do protocolo de normatização de assistência de 

enfermagem nos ciclo de vida, e dá outras providências. 

Em meio a tantas atribuições e autonomia deliberada ao enfermeiro nos 

últimos anos, surge o questionamento de como está a percepção dos usuários e 

próprios profissionais diante a essas funções.  

Objetivos 

Identificar a percepção de usuários, profissionais de enfermagem sobre as 

funções deliberadas pela resolução SESAU n°. 124, de 8 de março de 2012.  

Identificar a adesão da referida resolução por profissionais da rede e se há a 
aplicação da resolução. 

 Metodologia  

Trata-se de um estudo quanliquantitativo, realizado na cidade de Campo 

Grande/ MS, tendo como campo as Unidades Básicas e Unidades Básicas de Saúde 

da Família (UBSF). A coleta de dados deu-se de Abril e Maio a 2013, as unidades 

inclusas no estudo foram selecionadas de forma aleatória simples por amostra 
probabilística através de sorteio sem reposição, para garantir uma distribuição 

homogenia as unidades foram divididas por distritos sanitários de Campo 

Grande/MS. Após seleção das unidades a serem inclusas no estudo, procedeu-se 

entrevistas com quatro usuários por unidade e um profissional de enfermagem 

mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, totalizou 69 

entrevistados, sendo 52 referente os usuários que no momento da visita à unidade 

de saúde estavam aguardando para passarem por consulta de enfermagem, 

maiores de 18 anos e que se dispusera a participar voluntariamente do presente 



estudo, e 17 relativos aos profissionais (enfermeiros), atuantes em cada unidade de 

saúde referida, inseridos na saúde pública e lotados na secretaria municipal de 

saúde, maiores de 18 anos, devidamente credenciados junto ao Conselho regional 
de Enfermagem. O processo de coleta de dados ocorreu através de questionários 

estruturado e especifico para cada público, com perguntas objetivas e dissertativas.  

 A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil para apreciação. Todos os 

participantes foram instruídos sobre os objetivos da pesquisa e quanto ao sigilo das 

informações coletadas, sendo estas para uso do presente estudo. Os dados 

quantitativos foram tabulados em planilha de Excel® e submetidos á estatísticas 

descritivas, os dados qualitativos foram avaliados pelo método de discurso do sujeito 

coletivo, organizados (MICROSOFT, 2007). 

 
  

Resultados 

Foram entrevistados 52 usuários da unidade de saúde, a idade média dos 

entrevistados foi de 39 anos, sendo a menor idade 18 e a maior 70 anos. Desses, 
21% possuíam convênios médicos, em relação à escolaridade 50% cursaram o 

ensino médio, 38% ensino fundamental e 12% nível superior. Quando questionado 

sobre o seu conhecimento a respeito da autonomia do enfermeiro na solicitação de 

exames conforme pré-determinados pela instituição, 65% afirmaram não ter 

conhecimento sobre tal informação, e 35% disseram ter recebido orientação da 

própria equipe de enfermagem ou pelo agente de saúde, mesmo resultado foi 
observado quando questionados sobre a aprovação do enfermeiro para prescrever 

algumas medicações estabelecidas em protocolos assistenciais.  

Ao serem questionados se na consulta de Enfermagem já foi solicitado algum 

exame ou prescrito alguma medicação, 81% afirmaram não ter tido essa 

experiência, os que afirmaram que sim, relataram fazer o acompanhamento nos 

programas de Diabetes, Hipertensão e também na abordagem sindrômica (DTS), e 

os exames citados por eles, em sua maioria é para teste de gravidez, Raios-X e 

exames de rotina (hemograma, exame de urina e fezes, teste rápido para HIV, etc). 



Mesmo algum estando cientes dessa nova realidade, 87% das pessoas ouvidas, 

nunca tinha ouvido falar do Protocolo supramencionado. 

Diante dessas novas competências da enfermagem, 83% dos entrevistados 
acreditam que essas novas medidas vieram para melhorar a assistência á saúde, e 

17% temem que os erros de diagnósticos e intervenções desnecessárias venham se 

tornar comum. Ainda, dos entrevistados, 79% afirmaram que a enfermagem é 

capacitada para tais ações e 21% alegaram que esse tipo de atribuição compete 

somente ao médico.  

Ao serem questionados sobre sua opinião referente à Assistência de 

Enfermagem, 29% classificaram como essenciais para o funcionamento do 

atendimento (administração de medicações, realização de curativos, gerencia dos 

Programas de Diabetes e Hipertensão, etc), 25% não souberam responder tal 

questionamento, 21% afirmaram que o serviço de Enfermagem serve apenas para a 

realização de Triagem, outros 21% ousaram em classificar a assistência de 
enfermagem como um serviço secundário e restrito a ordem médica, e 4% acreditam 

que a Enfermagem é um serviço de apoio, na ausência do médico.  

Das respostas qualitativas, após avaliação em relação ao discurso do sujeito 

coletivo, foi possível extrair das falas 9 ideias centrais conforme figura abaixo, onde 

está representado as ideias centrais e a porcentagem para cada uma delas. 

 
Figura 1 – Ideias centrais e frequência de respostas de acordo com o Discurso do 

Sujeito Coletivo. 
Ideia Central Número Porcentagem 
Visão da essência da enfermagem 9 17,31 
Visão de Membro da equipe 3 5,77 
Visão organizacional 5 9,62 
Visão Técnica   
Visão de membro dependente das ações médicas 5 9,62 
Sem opinião definida 8 15,38 
Visão de conhecimento e resolutiva do problema 1 1,92 
Importante mas não definem a função 6 11,54 
Visão negativa 4 7,69 
 

 

Observa-se que diante as respostas dos entrevistados, na maioria das falas foi 

possível extrair que a visão perante a enfermagem foi de sua essência, seguida de 

uma visão sem opinião definida. Na figura 2 observa-se o discurso do sujeito coletivo 

para cada ideia central.   
 



Figura 2 – Discurso do Sujeito Coletivo diante a ideia central. 
Ideia Central Discurso do Sujeito Coletivo 
Visão da essência da enfermagem O médico consulta e a enfermeira trata, monitora 

as pessoas que estão passando mal, sem elas os 
médicos não dariam conta. Quando estou 
passando mal ou quando a minha pressão está 
alta, vou ao posto e a enfermagem me dá a 
preferência, eles que cuidam de mim e me orienta. 
Sem enfermeiro isso aqui não anda, são 
essenciais, sem eles os nossos cuidados não 
seriam bons, porque os médicos só nos passam 
remédios e nos manda embora. A enfermagem 
vem para melhorar o atendimento. 
 

Visão de Membro da equipe A enfermagem é tudo! Sem a enfermagem os 
médicos não conseguem resultados nos seus 
tratamentos. São importantes, porque eles fazem o 
nosso primeiro atendimento. Se há algo errado, 
logo nos passam na frente. Criam programas para 
diabéticos, hipertensos, cuidam das gestantes e 
fazem triagem. 
 

Visão organizacional A enfermagem é fundamental para o 
desenvolvimento das atividades do posto. São eles 
que favorecem a organização e um melhor 
atendimento. São eles que coordenam e por isso 
tem o papel principal. 
 

Visão Técnica A enfermagem é importante na assistência, com 
cuidados específicos, na triagem, curativo, 
orientação e na ajuda ao médico. 
 

Visão de membro dependente das 
ações médicas 

São eles que fazem o pré-atendimento e a triagem, 
são importantes para ajudar e auxiliar o médico no 
atendimento. 
 

Sem opinião definida Não sei explicar, não sei muito sobre o que devem 
fazer, mas sei que são indispensáveis. Não me 
lembro de ter passado pelo enfermeiro, só pelo 
médico. 
 

Visão de conhecimento e resolutiva 
do problema 

Os enfermeiros daqui são bons e bem treinados, 
as vezes nem preciso passar pelo médico. 

Importante mas não definem a função São eles que prestam os primeiros socorros e na 
ausência do medico são eles que assumem, não 
sei ao certo mas são de suma importância. É 
importante para auxiliar todo mundo, sem duvidas 
a enfermagem é um dos pilares desse lugar. Faz 
de tudo um pouco e ainda nos atende bem. 

Visão negativa Pela demora que encontramos aqui acho que não 
servem para nada, não tem muita importância, 
porque faz só a triagem e “tiram” nossa pressão se 
enctram alguma anormalidade mandam a gente 
aguardar o médico. 



 

Embora as ideias centrais demonstrarem fragilidades na visão do usuário acerca 

das competências da Enfermagem, 65% classificaram seus serviços como “Bom”, 
23% como “Ruim” e 12% como “Ótimo”. 

Dos profissionais, foram entrevistados 17 enfermeiros, sendo 95% do sexo 

feminino e 5% do sexo masculino. A média do tempo de formação é de 8 anos e 

meio, 76% cursaram Universidades Públicas e 53% procuraram realizar alguma 

especialização, variando entre Saúde Pública, Gestão Hospitalar, Saúde do 

Trabalhador, Saúde da Família, Auditoria e Urgência e Emergência.  

 Todos os profissionais referiram ter conhecimento que podem solicitar 

exames e prescrever medicações conforme fluxograma. Sendo que 12% souberam 

citar as resoluções que normatizam tais ações e apenas uma tinha as resoluções 

junto ao seu material de trabalho. Quanto ao Protocolo de Normatização de 

Assistência de Enfermagem nos Ciclos de Vida, 18% não souberam explanar sobre 
o mesmo, afirmando não ter conhecimento sobre o mesmo. Foram unânimes 

também em responder que o Protocolo, bem como outras normativas, veio para 

melhorar a assistência à saúde. Porém, 18% acreditam que a Enfermagem ainda 

não está preparada para tais responsabilidades, devida á formação acadêmica que 

classificam como “fraca”, pela falta de capacitação e de infraestrutura. 

 
Considerações Finais 
 

Mediante resultados obtidos, é de fácil percepção que falta a orientação da 
população sobre as competências de todos os membros da equipe de saúde. Não é 

possível apenas como esses dados, afirmar se esse déficit no conhecimento da 

população pode ser classificada a baixa escolaridade ou simplesmente pela falta de 

interesse de ambos os lados para melhorar tal comunicação. 

 Mesmo ainda havendo insatisfação da população quanto à qualidade da 

assistência à saúde que é prestada, uma porcentagem considerável, mesmo tendo 

convênio médico, procura os serviços de saúde público, por acreditar que os 

profissionais são mais capacitados para realizar diagnósticos. 

 Em relação os profissionais é possível perceber há a implementação, mesmo 

que parcial, dessa nova e moderna assistência. Dentre os diversos motivos que 

impedem a realização de uma especialização, talvez a falta de desejo em realizá-la 



ou a não compreensão da necessidade, pode-se refletir no fato que exercerem uma 

prática sem se preocuparem em conhecer a fundo o que os respaldam e os norteia, 

fato esse que justificam pela “Falta de infraestrutura”, pela sobrecarga e pela falta de 
incentivo. 

 Diante de tudo o que foi apresentado e visualizado nas visitas realizadas fica 

os seguintes questionamentos: Como é possível, dentro de uma mesma normativa, 

num mesmo estado, dentro de um mesmo governo, possa existir uma grotesca 

diferença de infraestrurura, gerencia e ações de uma Unidade de Saúde para outra? 

Como é possível um enfermeiro pós-graduado em Saúde Pública afirmar que não 

possui conhecimento de um Protocolo que lhe dá respaldo sobre práticas que já 

exerce? O fato de populares aceitarem medicações vindas da enfermagem sem 

mesmo saber que é autorizado a essa prática, deve-se ao vínculo estabelecido entre 

profissional-paciente ou pela necessidade? A enfermagem esta preparada para 

assumir novas responsabilidades ou a antiga submissão pelo ato médico é mais 
conveniente? 
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