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COMPETENCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO INTENSIVISTA 

* Renata Lucia da Silva 

1. RESUMO  

Introdução: As UTIs são áreas destinadas a pacientes que necessitam de cuidados 

de alta complexidade, criticamente enfermos que necessitam que necessitam de 

terapêutica especializada e vigilância constante para o restabelecimento da saúde, 

exigem do enfermeiro habilidades para gerenciar os recursos físicos, materiais e 

humanos. Objetivo: Identificar as competências gerenciais dos enfermeiros 

intensivistas. Metodologia: Revisão bibliográfica realizada com busca nas bases de 

dados LILACS, Scielo, BDENF, PERIENF, com os descritores: administração de 

pessoal, competências profissionais, enfermagem, gerenciamento de prática 

profissional, unidade de cuidados intensivos, no período de 2004 a 2014. 

Resultados Preliminares: Em UTIs, ao enfermeiro compete avaliar o paciente, 

planejar a assistência, supervisionar os cuidados, bem como ser o responsável por 

tarefas burocráticas e administrativas, também é atribuído a função de organizar e 

planejar o trabalho a ser desenvolvido, durante o seu turno e, muitas vezes, em 

turnos seguintes. A articulação entre o trabalho gerencial e assistencial do 

enfermeiro, evidenciaram forma sequencial e interligada, atividades de ambas as 

dimensões e, a referência à visita do enfermeiro e a SAE como ações que permitem 

simultaneamente intervenções de cuidado e de gerenciamento.  

2. INTRODUÇÃO 

As UTIs são áreas destinadas a pacientes que necessitam de cuidados de alta 

complexidade, criticamente enfermos que necessitam que necessitam de terapêutica 

especializada e vigilância constante para o restabelecimento da saúde, exigem do 

enfermeiro habilidades para gerenciar os recursos físicos, materiais e humanos.  

 Em UTIs, ao enfermeiro compete avaliar o paciente, planejar a assistência, 

supervisionar os cuidados, bem como ser o responsável por tarefas burocráticas e 

administrativas, também é atribuído a função de organizar e planejar o trabalho a ser 

desenvolvido, durante o seu turno e, muitas vezes, em turnos seguintes (MARTINS 

et al, 2009; BARBOSA et al, 2010). 

Atualmente as Instituições Hospitalares possuem uma parcela significativa de 

alocações de enfermeiros e seus administradores estão com o foco de sua atenção 



voltada às competências profissionais, visando diretamente a qualidade e custo da 

assistência prestada à população.  

Competência tem significado distinto, tanto ligado a tarefa e resultado, como 

as características das pessoas. Desta forma, a troca de competências ocorre 

quando existe uma interação das pessoas com o meio ambiente organizacional. 

Competência tem sido definida como um “Saber agir responsável e reconhecido que 

implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que 

agreguem valor econômico a organização e valor social ao indivíduo.” (NETO E 

CUNHA 2006). 

3. OBJETIVO 

Identificar as competências gerenciais dos enfermeiros intensivistas.  

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica em que a pesquisa dos artigos 

científicos foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde com busca nas bases de 

dados LILACS,  Scielo, BDENF, PERIENF, com os descritores: administração de 

pessoal, competências profissionais, enfermagem, gerenciamento de prática 

profissional, unidade de cuidados intensivos, no período de 2004 a 2014. Foi 

levantado um total de 15 artigos e 2 livros. Para síntese e análise do material foram 

realizados a leitura informativa ou exploratória, leitura seletiva, leitura crítica e 

reflexiva.  

5. DESENVOLVIMENTO  

O gerenciamento de recursos humanos em enfermagem em UTI, é 

considerado como maneira de suprir a demanda de cuidados requerida pelos 

pacientes, contribuindo para que sejam mantidas condições favoráveis de trabalho 

e, consequentemente, a saúde dos trabalhadores de enfermagem que lidam 

diariamente com situações estressantes - o sofrimento e a morte, INOUE & 

MATSUDA (2010). 

Para Manenti, et al (2012), o processo de globalização e as constantes 

transformações no âmbito dos processos de trabalho interferem diretamente no perfil 

dos profissionais demandados pelos serviços de saúde, necessitando que estejam 

alinhados com os objetivos, metas e resultados organizacionais. 

O enfermeiro, como o gerente da assistência de enfermagem prestada ao 

paciente, requer o conhecimento, as habilidades e as atitudes que possibilitarão com 



que exerça seu trabalho objetivando resultados com eficiência. Este papel gerencial, 

amplamente discutido desde anos passados, passa pelo próprio desenvolvimento da 

enfermagem como ciência, que de uma prática “antes independente, torna-se 

subordinada à prática médica”. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Conforme Dias (2003), para que o enfermeiro desenvolva o exercício da 

gerencia na pratica da enfermagem, este deverá possuir capacidade de liderança e 

saber trabalhar em equipe. Nessa perspectiva, o gerenciamento deve estar pautado 

nos valores pessoais, de maneira que contribua para a transformação do ser 

humano, em busca de um mundo melhor.  

Em UTI, as possibilidades de atuação do enfermeiro, as complexas atividades 

mostram a necessidade de se identificarem as competências desses profissionais, 

contribuindo para análise crítica quanto ao desenvolvimento de suas atividades, bem 

como provocando a reflexão de gestores sobre a importância da elaboração de 

estratégias para desenvolver competências profissionais que favoreçam a 

organização do trabalho e excelência dos serviços prestados. (CAMELO, 2012).  

As funções gerenciais apontadas como responsabilidade do enfermeiro, 

permitem vislumbrar caminhos para compreender com maior clareza que “gerenciar” 

é uma ferramenta do processo de trabalho “cuidar” ao exemplificar como o 

enfermeiro pode fazer uso dos objetos de trabalho “organização” e “recursos 

humanos” no processo gerencial que por sua vez, insere-se no processo de trabalho 

“cuidar” que possui como finalidade geral a atenção à saúde evidenciada na forma 

de assistência (promoção, prevenção, proteção e reabilitação).PEDUZZI & FELLI 

(2005). 

Hausmann e Peduzzi (2009), ao observarem a articulação entre o trabalho 

gerencial e assistencial do enfermeiro, evidenciaram forma sequencial e interligada, 

atividades de ambas as dimensões e, a referência à visita do enfermeiro e a SAE 

como ações que permitem simultaneamente intervenções de cuidado e de 

gerenciamento.  
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