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RESUMO 

 
Atualmente, com o mercado competitivo, a qualidade nos serviços é diferencial para 
qualquer instituição, inclusive as instituições de saúde. O termo qualidade está 
sendo muito enfatizado pela mídia, fazendo com que as pessoas cobrem mais 
qualidade dos serviços que elas utilizam. Hoje, as instituições hospitalares estão 
implementando e utilizando a qualidade, por meio do Gerenciamento da Qualidade 
Total na Saúde e Comitês. O gerenciamento da qualidade surgiu após a Segunda 
Guerra, já que neste período era preciso esforços para reconstruir a economia e as 
indústrias produzirem produtos de qualidade e vários estudiosos se uniram par 
contribuir com a reconstrução, nascendo então a filosofia do Gerenciamento da 
Qualidade Total, que busca a satisfação do cliente aos acionistas. Na área da saúde 
vale a pena destacar o esforço de Florence Nightingale, no século XIX. Ela foi a 
primeira a preocupar-se e a introduzir mudanças no ambiente hospitalar. Como a 
enfermagem possui um maior grupo de profissionais da saúde e que mantêm um 
contato maior com o paciente e presta muitos serviços ao mesmo, influencia a 
avaliação dos pacientes em relação à qualidade dos serviços. Por essa razão este 
estudo  bibliográfico objetivou caracterizar a atuação do enfermeiro na gestão da 
qualidade total dos serviços de saúde, tendo em vista as constantes alterações 
relacionadas às competências desta profissão. A busca do material bibliográfico foi 
feita no SciELO, a partir dos seguintes descritores: Gestão dos Serviços de Saúde; 
Programa de Qualidade Total em Saúde e Atenção em Saúde. Pode-se concluir que 
as ações de enfermagem contribuem de forma expressiva para a qualidade dos 
processos assistenciais, desenvolvidos no âmbito dos serviços de saúde. E para se 
desenvolver um bom trabalho gerencial além das técnicas de trabalho são 
importantes também o relacionamento e a comunicação entre a equipe.  

 
 

 Palavras-chave: Gestão dos Serviços de Saúde. Programa de Qualidade Total em 
Saúde.  Atenção em Saúde Qualidade  
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ABSTRACT  
 

   

Now with the competitive market the quality in the services is diferential for any 
institution, besides the institutions of health. Besides the term quality is being a lot 
emphasized by the media, doing with that the people collect more quality of the 
services than they use. Today the hospitals are implementing and using the quality, 
through the Administration of the Total Quality in the Health and Committees. The 
administration of the quality appeared after the Second War, since in this period it 
was necessary efforts to reconstruct the economy and the industries produce quality 
products and several studious they joined pair to contribute with the reconstruction, 
being born the philosophy of the Administration of the Total Quality then, that looks 
for the satisfaction of the customer to the shareholders. In the area of the health it is 
worthwhile to detach Florence Nightingale effort, in the century XIX, Nightingale was 
the first to worry and to introduce changes in the atmosphere hospitalar. As the 
nursing possesses a larger group of professionals of the health and that it maintains 
a larger contact with the patient, and it renders many services to the patient it 
influences the patients' evaluation in relation to the quality of the services. For that 
reason this bibliographical study was accomplished with the intention of 
characterizing the nurse work in the management of the services of health, tends in 
view the constants alterations related to the competences of this profession and, in 
the intention of prioritizing a better quality of the offered services.  With everything it 
can be concluded that the nursing actions contribute in an expressive way to the 
quality of the processes assistentials, developed in the ambit of the services of 
health, because, particularly in the hospitals, it allocates the agents' of the work 
quantitative largest as well as it maintains, in continuous and uninterrupted way in 24 
o'clock, the direct contact with the users of the service. And to grow a good 
managerial work besides the work techniques they are also important the relationship 
and the communication among the team. 
 
 
 
Key-words: Management of Health Services Program for Total Quality in Health 

Care Quality in Health 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Ministério da Saúde criou em 1994 o Programa de Saúde da Família (PSF), 

tendo como principal propósito reorganizar a prática da atenção à saúde em novas 

bases e substituir o modelo tradicional existente, levando à saúde para mais perto da 

família e, com isso, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros (BRASIL, 2004). 

O Programa Saúde da Família, conforme cita a portaria GM/MS nº 648, de 28 

de março de 2006, expandiu e consolidou-se como a estratégia prioritária para 

reorganização da atenção básica no Brasil (BRASIL, 2006).  

Conforme determina o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 

(PNASS), a avaliação em saúde tem como pressuposto a avaliação da eficiência, 

eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, 

acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de saúde, na busca 

da resolubilidade e qualidade (BRASIL, 2004). 

A avaliação é, em especial, parte fundamental no planejamento e na gestão 

do sistema de saúde. Um sistema de avaliação efetivo deve reordenar a execução 

das ações e serviços,” redimensionando-os de forma a contemplar as necessidades 

de seu público, dando maior racionalidade ao uso dos recursos  e um atendimento 

de qualidade “(BRASIL, 2004, p.51). 

O papel do enfermeiro em saúde da família implica em relacionar todos os 

fatores sociais, econômicos, culturais, entre outros, apresentados e não apenas em 

lidar com as situações de saúde e doença da família, mas também interagir com 

situações que apoiem a integridade familiar (ANGELO e BOUSSO, 2001) 

Concernente a atuação do Enfermeiro, os estudos de Costa e Silva (2004)  

revelaram que com a fundação do Programa Saúde da Família (PSF)  intensificou e 

ampliou o trabalho do Enfermeiro, abrangendo desde  a área da assistência até o 

gerenciamento dos serviços.  

Na gerencia, os enfermeiros necessitam de desenvolver habilidades no 

cumprimento do seu trabalho buscando atuar como promotores de transformações 

capazes de aprimorar a satisfação dos usuários e qualidade da assistência 

(LORENÇO et al. , 2005)   

A qualidade no atendimento tem sido fator essencial, nos dias de hoje. Juran 

(1995) mostra que o homem, desde o início da sua história, sempre desejou a alta 

qualidade. Ele enfrentou, ao longo dos séculos, forças poderosas e variáveis que 
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requeriam estratégias sempre sujeitas à mudanças para alcançar seus objetivos.  

Na área da Saúde Pública, a avaliação de serviços é um campo de extrema 

importância, pois promovem diretrizes e alternativas para o processo de 

planejamento e permite um controle dos serviços e programas oferecidos à 

comunidade.  

Isso posto, neste trabalho procuraremos  destacar a atuação do enfermeiro na 

gestão da qualidade total dos serviços de Saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar a atuação do enfermeiro na gestão da qualidade total dos 

serviços de saúde. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

Abordar a gestão da qualidade na enfermagem. 

 

Discorrer acerca do gerenciamento da qualidade total. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo de revisão bibliográfica, de caráter exploratório sobre o tema 

qualidade na assistência de enfermagem em serviços de saúde. 

 

3.2 Procedimentos 

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica priorizando artigos referentes à qualidade 

e à gerência da qualidade total na enfermagem, durante o período de junho de 2011 

a junho de 2012. 

Para a definição e busca do material bibliográfico fez-se consulta à Bireme, no 

Scientific Electronic Library on Line (SciELO), utilizando os seguintes descritores 

Gestão dos Serviços de Saúde; Programa de Qualidade Total em Saúde e Atenção 

em Saúde.  

A partir dos artigos selecionados foi realizada uma análise objetiva dos seus 

conteúdos com vistas à obtenção das informações específicas sobre o assunto, em 

pauta.  
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4 REVISÃO DE LITERATURA  

 

4.1 Histórico do gerenciamento da qualidade total 
 
 

O gerenciamento da qualidade total teve como fato percussor a queda da 

produtividade industrial do Japão depois da segunda guerra. A indústria encontrava-

se em um quadro critico, não tinha matéria prima, a produção era pouca, e os 

produtos não tinham aceitação em razão da queda da qualidade. E isso fez com que 

buscassem novas alternativas e visões que pudessem fazer a indústria crescer 

novamente e, dentre as ideias, estavam as de Deming e Juran, que contribuíram 

bastante para que os japoneses tivessem sua produção industrial reerguida 

(ANTUNES, 1997). 

Esse fato faz desenvolver  a visão do Gerenciamento da Qualidade Total, que 

teve como retorno o crescimento da capacidade produtiva da indústria daquele país  

e da qualidade dos produtos, fazendo com que os demais países refletissem sobre 

os tradicionais padrões de gerenciamento e esta nova visão (ANTUNES,  1997). 

A filosofia da qualidade é entendida como uma nova abordagem da 

administração e é marcada por princípios, ideias e crenças que buscam, em última 

instância, a satisfação dos clientes, dos trabalhadores (administração e 

funcionários), dos fornecedores e dos acionistas (BROCKA e BROCKA, 1994).  

O termo qualidade tem sido utilizado para nominar várias definições de 

processos de gestão que utilizam essa filosofia, tais como, Qualidade Total (TQ Total 

Quality), Controle da Qualidade Total (TQC Total Quality Control), Gerenciamento da 

Qualidade Total (TQM Total Quality Management) e Controle da Qualidade por toda 

Empresa CQTE (NOGUEIRA, 1996).  

Parte dos princípios e práticas que fundamentaram a gestão de qualidade 

total deve-se às contribuições de alguns estudiosos como Deming, Juran, Crosby e 

Ishikawa (MALIK e SCHIESARI, 1998).  

De acordo com Nogueira( 1996), Deming foi um estudioso formado em física 

que concebeu o procedimento de controle estatístico da qualidade da produção 

através de estudos feitos no âmbito agrícola. Para este estudioso, a qualidade é 

atribuída pela disposição de atender as necessidades dos clientes a um valor que 

eles possam pagar. Este estudioso explica sua teoria da Qualidade , principiando por 
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descrever que, numa organização, todos devem realizar o melhor que podem e 

também devem ter noção do que fazer. Além disso, é preciso proporcionar o trabalho 

em equipe, uma boa liderança, o emprego dos conhecimentos e fixação de alvos.  

Os princípios da qualidade total pela visão deste estudioso baseiam - se em 

14 tópicos que são: 
Criar constância de propósitos para a melhoria do produto e do serviço; 
adotar a nova filosofia: aperfeiçoamento contínuo; focalizar o 
aperfeiçoamento nos processos, ao invés da inspeção do produto e do 
serviço; eliminar a prática de aprovar orçamentos apenas com base no 
preço; melhorar constantemente o sistema de produção e de serviço; 
instituir treinamento e educação continuada; adotar e instituir a liderança; 
afastar o medo, encorajando os trabalhadores a participarem ativamente do 
processo; romper as barreiras entre os diversos setores; eliminar os 
slogans, exortações e metas para a força de trabalho; manter o foco na 
qualidade e não apenas na quantidade, eliminar o sistema de cotas caso 
esteja sendo utilizado; promover o trabalho em equipe ao invés das 
conquistas individuais; eliminar a classificação anual ou sistema por mérito; 
educar e treinar os trabalhadores de modo a maximizar o desenvolvimento 
pessoal; tomar a iniciativa para realizar a transformação (ROCHA, 2007, 
p.11). 
 
 

Essas diretrizes representaram na época uma verdadeira revolução dentro 

das organizações, levando-as a profundas transformações no relacionamento com 

seus clientes, fornecedores e empregados. Deming alertava para os obstáculos a 

serem enfrentados e o longo caminho a percorrer até a real implementação da nova 

filosofia. Ressaltava que este enfoque não necessariamente atinge todos os 

empregados, pois muitos têm dificuldades em empregar a metodologia ou em aceitar 

os princípios. Outras vezes não conseguem o envolvimento da alta direção, 

restringindo-se somente aos operários e média gerência (MALIK e SCHIESARI, 

1998).  

Outro pesquisador da área de gerenciamento da qualidade foi Juran, que com 

seus estudos fez com que a atenção voltasse para as consequências de não lidar 

com a qualidade, pois sem atentar para esse fator pode ocorrer falhas, desperdícios 

e volta de produtos para linha de produção. E criou uma trilogia: planejamento, 

suporte e aprimoramento da qualidade que ficou conhecida como Trilogia de Juran 

(ROCHA, 2007).  

De acordo com Juran e Gryna (1991), os componentes da trilogia são: 

planejamento da qualidade: determine quem são os clientes; determine as 

necessidades dos clientes; desenvolva as características dos serviços que 

respondam às necessidades dos clientes; transfira o plano para o nível operacional.  



16 
 

Controle da qualidade: avalie o desempenho do serviço; compare o desempenho 

real com os objetivos do serviço; atue sobre a diferença. Melhora da qualidade: 

estabeleça a infraestrutura; identifique os projetos de melhoria; estabeleça os 

projetos dos times; forneça aos times recursos, treinamento e motivação para 

diagnosticar as causas, estimule a implantação das soluções, estabeleça controles 

para garantir os ganhos.  

A partir de então grandes contribuições foram surgindo e dentre elas pode-se 

destacar a do Prof. Kaoru Ishikawa, da Universidade de Tóquio, que é criador 

ferramentas importantes para a entender os processos e seus resultados em uma 

empresa: o círculo do controle de qualidade (CCQ) e o diagrama de causas e efeitos 

(NOGUEIRA, 1996).  

Os princípios gerais do modelo proposto por Ishikawa (1993) são: atividade 

voluntária; autodesenvolvimento; atividades em grupo; participação de todos os 

empregados; utilização das técnicas de Controle de Qualidade CQ; atividades 

estritamente ligadas à realidade do trabalho; vitalidade e continuidade nas atividades 

de CQ; desenvolvimento mútuo; originalidade e criatividade; consciência da 

qualidade, dos problemas e do melhoramento (NOGUEIRA, 1996).  

 Outro estudioso do assunto é Philip B. Crosby, engenheiro americano que 

defende a visão de que não existe qualidade boa ou ruim, o que há é o consenso ou 

desacordo com as exigências do cliente. Para tanto leva em consideração que a 

melhoria da qualidade é um processo ininterrupto e que abrange todos os 

servidores. Ele estabeleceu o conceito de defeito zero e sua grande colaboração  foi 

a quantificação da qualidade em termos financeiros, fazendo com que as 

organizações compreendesse que buscar e alcançar a qualidade custa menos do 

que não busca-la (ANTUNES E TREVIZAN, 1998).  

Segundo Malik e Schiesari (1998), os princípios de qualidade defendidos por 

Crosby são os seguintes: a definição de qualidade é a conformidade com os 

padrões; o sistema de qualidade é a prevenção; o padrão de desempenho é o 

defeito zero; a mensuração da qualidade é o preço da não conformidade.   

Os fundamentos da gestão de qualidade adotados no Brasil, em sua maioria, 

estão calçados nos princípios de Deming e Juran que focam o atendimento no 

cliente, portanto, buscam a melhoria contínua dos produtos e serviços através do 

aprimoramento dos processos de trabalho e do desenvolvimento de todos os 

indivíduos envolvidos nesses processos (MALIK, 1996).   
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A garantia de prestação de serviços com qualidade está interligada à gestão 

da qualidade e devido às necessidades enfrentadas pelas instituições de saúde na 

implantação e gerenciamento deste novo modelo de gestão, vários estudos foram 

elaborados, fundamentados em teorias e metodologias utilizadas nas indústrias. 

 
4.2  Qualidade na enfermagem: conceitos  

  

No estudo de Adami e Yoshitome (2003), sobre a qualidade dos serviços de 

saúde e na enfermagem, observaram que desde a década de sessenta, são 

coletadas informações referente  a morbimortalidade para analisar a qualidade dos 

serviços prestados na área da saúde. E na década de setenta foi criados conceitos 

para medir os resultados em âmbito hospitalar. Nos anos oitenta, os enfermeiros 

americanos propuseram sugestões para avaliar resultados e foram criadas 

referencias para monitoramento e analisar a qualidade dos serviços prestados.  

Segundo Cianciarullo (1997) pode-se afirmar que na enfermagem sempre 

existiu um controle informal da qualidade da assistência, demonstrado pela secular e 

frequente preocupação dos enfermeiros em realizar suas atividades voltadas para o 

cumprimento de normas e procedimentos à risca, acreditando que assim, garantir-

se-iam os resultados almejados. Na trajetória do tempo, percebe-se que os 

enfermeiros, ao utilizarem um conjunto organizado das atividades de enfermagem 

denominado processo de enfermagem, procuraram desenvolver um sistema formal 

de avaliação da qualidade desenvolvida.  

Na qualidade aplicada à enfermagem, devem ser consideradas duas 

questões. A primeira é que a enfermagem deve se engajar com o programa de 

qualidade do hospital uma vez que possui o maior contingente de pessoal. A 

segunda é a equipe que mantém contato direto e permanente com o cliente externo, 

ficando sob sua responsabilidade atender ou ultrapassar as expectativas do cliente 

durante sua permanência no serviço (ANTUNES e TREVIZAN 1998).  

A equipe de enfermagem tem um papel muito significativo para a qualidade 

total e, por essa razão, estes profissionais devem estar capacitados, para que assim 

apliquem adequadamente as técnicas, atender os pacientes e as famílias, 

implementar a visão da qualidade para gerar transformações na cultura em vigor, 

conscientizar sobre  o valor da tarefa de cada um e assegurar meios para que haja 
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realização profissional e pessoal (ANTUNES e TREVIZAN 1998).   

No trabalho da enfermagem, pode-se caracterizar duas áreas especificas: o 

cuidado e assistência  e a área da administração. As ações de caráter administrativo 

buscam proporcionar meios para que o trabalho assistencial aconteça de forma 

adequada, satisfazendo as expectativas do pacientes. As ações assistenciais são 

prestação de cuidados como administração de medicamentos, banhos, auxiliar os 

pacientes que possuem alguma incapacidade e monitorar o paciente tanto seus 

sinais vitais como o conforto do mesmo (LUNARDI et al., 2000).  

Os hospitais estão estruturados para tratar somente as enfermidades , mas o 

fato de pessoas estar internada não tira a atribuição de ser humano. Ele  continua 

com as necessidades como alimentar, dormir, estar limpo, permanecer  em ambiente 

confortável e limpo, e de interagir com outras pessoas e receber  afeto (LUNARDI et 

al., 2000).  

Nepote (2003) destaca que é muito significativo que os enfermeiros avaliem 

os processos, desenvolvam referencias para avaliarem a produção e a 

produtividade, para que assim aumente o conhecimento e haja um aprendizado 

continuo.  

No que se refere à visão de qualidade, os enfermeiros a veem como um 

processo que abrange o conhecimento técnico-científico, boas  ferramentas de 

trabalho, profissionais qualificados, uso de parâmetros para análises, modelos de 

atendimento, profissionais com posturas e comportamentos que buscam a satisfação 

das necessidade dos pacientes (SILVA e PINHEIRO, 2001).  

Para Silva e Pinheiro (2001), apesar destes profissionais instituírem objetivos, 

projetem normas e rotinas para sua atuação nos serviços de saúde, ainda não se 

fundamentam em sistemas formais de controle de qualidade que visem a 

implementação de: padrões ou quesito mínimos de atendimento, referências   

objetivas de qualidade e  da assistência sistematizada. Através destes seria possível 

aprimorar a qualidade na prestação dos serviços de enfermagem.   

 
4.3 Gestão pela qualidade total na enfermagem 
 

A indústria de cuidados em saúde tem passado por diversas transformações 

ao longo das últimas décadas. Estas transformações são a culminância das 

mudanças sociais, tecnológicas, científicas, econômicas e políticas que aconteceram 
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e seguem acontecendo. Todas essas mudanças provocaram um significativo 

impacto na enfermagem; afinal, enquanto profissão do sistema de saúde e também 

seu maior componente, tem sido e será uma importante força a influenciar o futuro 

deste sistema (SMELTZER e BARE, 1998).  

Antunes e Trevizan (1998) ressaltam que a enfermagem não pode continuar 

agindo da forma como agia há anos atrás. Deve entender a importância da sua 

atitude frente ao sistema de saúde como um todo, e também que nada é mais certo 

que as mudanças. Deve agir no sentido de acompanhá-las ou até mesmo antecipá-

las, conscientizando-se de que a administração da qualidade pode trazer excelentes 

resultados. A introdução de novas técnicas e métodos, a sistematização da 

assistência, a padronização e mais segurança na realização de procedimentos, bem 

como o investimento e qualificação das pessoas e a busca contínua de inovações 

são contribuições decorrentes do Gerenciamento da Qualidade.  

Antunes e Trevizan (1998) destacam também que, nos últimos anos, os 

administradores das instituições de saúde percebem, cada vez mais, que os clientes 

estão exigindo qualidade na assistência, que os custos precisam baixar, que os 

funcionários precisam ser valorizados e, que é necessário acompanhar as mudanças 

observadas. Ressalta ainda o autor que inserida neste contexto está a enfermagem 

que, por reconhecer a necessidade de transformações em sua forma de administrar 

e em sua prática assistencial, junto com os hospitais, ou mesmo por iniciativa 

própria, também resolve adotar a Administração da Qualidade visando a melhoria 

contínua de seus processos.  

Antunes e Trevizan (1998) traduzem a preocupação do profissional de 

enfermagem em garantir a passagem do modelo de gerenciamento dos cuidados 

prestados até então para a nova filosofia que aborda os princípios da Qualidade 

Total. 

Deseja-se, cada vez mais, que a Gerência da Qualidade Total tenha sucesso 

também na enfermagem, abraçando focos como o papel da liderança, planejamento 

de ações com base em indicadores e instrumentos padronizados, melhoria no custo-

benefício, satisfação do cliente, educação e treinamento, crescimento e valorização 

das pessoas e utilização adequada de estatísticas (YAMARCHI e MUNHOZ, 1994).  

 É certo considerar que o Gerenciamento da Qualidade em enfermagem 

constitui alternativa de extrema importância e, ainda mais, constitui atitude 

necessária na implementação da assistência e superação de muitos problemas que 
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a administração utilizada até então não tem conseguido sanar (YAMARCHI e 

MUNHOZ, 1994). 

De acordo com Nogueira (1996), cada indivíduo poderá definir de forma 

diferente seus critérios para a qualidade de um objeto ou produto. Os profissionais 

de saúde constroem a tendência de ver as coisas parcialmente, achando sempre 

que sabemos o que é melhor para o nosso paciente.    

Na visão de Malik (1996), para definir qualidade, é necessário ter critérios 

próprios e, além disso, conhecer os dos outros potenciais avaliadores do mesmo 

objeto.  

Para Silveira, Fávero e Alves-Pereira (2003), quando a assistência de 

enfermagem é planejada individualmente para cada cliente, o atendimento de suas 

necessidades é garantido, possibilitando melhor qualidade. A enfermagem deve 

responsabilizar-se, portanto, por essa qualidade priorizando também as expectativas 

dos clientes no planejamento da assistência. A administração pela qualidade implica 

no questionamento de valores tradicionais relativos tanto à gerência das pessoas 

quanto à função dos clientes e é preciso enfrentar o desafio porque se trata de 

garantir a sobrevivência da instituição.  
 

4.4 O trabalho gerencial do enfermeiro  

 

Campos (1994) aponta que a gerência não pode ter um poder exclusivo e 

determinante no processo de produção de serviços de saúde. O perfil do gerente 

para o sistema de saúde não leva em consideração a sua formação profissional e a 

sua capacidade técnica, mas, na verdade está muito ligado a uma escolha 

autoritária, baseado em critérios de “confiança” ou de subordinação às forças sociais 

hegemônicas, ao mercado de saúde ou aos detentores do poder; sem considerar, 

portanto, valores da gestão colegiada e do processo democrático, que envolvem 

uma maior participação dos trabalhadores de saúde e dos usuários.  

Esse perfil de gerente não se enquadra mais na ação gerencial, porque ele 

tem um papel importante na efetiva implantação do modelo assistencial, cujos 

procedimentos estão centrados nos usuários e não nos produtores de 

procedimentos (CAMPOS, 1994).  

Ainda na concepção de Campos (1994), não será possível efetivar mudanças 
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significativas no sistema de saúde caso não haja uma participação efetiva de todos 

os profissionais do setor saúde para a reorganização dos serviços.  

Merhy (1997) afirma que a mudança do atual modelo é uma tarefa coletiva do 

conjunto de trabalhadores de saúde, no sentido de modificar o cotidiano do seu 

modo de operar no interior dos serviços de saúde, ou os enormes esforços de 

reforma macro estruturais.  

Falar de gerência dos serviços de saúde como um meio de melhorar a 

eficácia do sistema passa pelo entendimento das diversas dimensões presentes na 

organização – pessoas, recursos, tecnologia, administração e política, que têm o 

papel de combinar estas dimensões na consecução dos objetivos organizacionais 

(FELLI e PEDUZZI, 2005).   

Mishima (1997) nos alerta também que a função gerencial não implica apenas 

o domínio dos conhecimentos técnicos, administrativos por quem os executa, mas 

também a capacidade de compreender esta dinâmica maior de determinações 

sociais presentes na organização dos serviços de saúde.  

Motta (1998) concebe o gerenciamento como uma vertente racional e outra 

intuitiva. No que diz respeito à vertente racional, enfatiza-se a análise e as relações 

de causa e efeito, para prever e antecipar ações de forma mais consequente e 

eficiente, o que envolve a capacidade analítica. A vertente intuitiva da gerência 

aceita a existência de uma face de imprevisibilidade e de interação humana que lhe 

confere a dimensão do ideológico, do intuitivo, do emocional, do espontâneo e do 

irracional, pressupondo capacidade para pensar e julgar para melhor decidir.  

Desta forma, entender o conceito de gerência de serviços de saúde significa 

entender relações, compreender a dinâmica em que estas se processam e os limites 

dela decorrentes e, de alguma forma, identificar as contradições presentes no 

processo de trabalho como inerente ao seu próprio desenvolvimento e necessárias à 

sua transformação (FELLI e PEDUZZI, 2005).  

A atividade gerencial, enquanto instrumento do processo de trabalho, é 

considerada como uma ação interdisciplinar, na qual se fazem presentes 

determinações de ordem técnica, mas principalmente política, sendo necessária, 

dentro desta perspectiva, uma compreensão da dinâmica das relações político-

econômico-sociais presentes na organização dos serviços de saúde dentro de um 

dado processo de trabalho (MISHIMA et al, 1997).  

Mishima et al. (1997) refletem sobre a proposta de atenção à saúde por meio 
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da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e destacam que o processo de 

gestão deve ser visto para além da questão técnico-científica, e deve envolver 

também aspectos políticos e psicossociais.  

Para Leitão (2001), gerenciar é a ação de gerir, controlar, operar, governar ou 

realizar que constitui um processo no qual a pessoa que gerencia diz à pessoa 

gerenciada o que deve fazer.  Gerenciar é tomar providências para que as pessoas 

exerçam funções operacionais do modo mais eficiente possível e com a qualidade 

que o usuário merece. Para que isso aconteça, é imprescindível seguir alguns 

passos, tais como definir a autoridade e a responsabilidade de cada pessoa; 

padronizar os processos e o trabalho; monitorar os resultados do processo e 

compará-los com as metas; corrigir o processo a partir dos desvios encontrados nos 

resultados em relação às metas estabelecidas.  

Gerenciamento é saber planejar, é saber estabelecer um bom plano de ação 

envolvendo a equipe. Para isso, é preciso definir aonde se quer chegar, levantar 

informações sobre o assunto, verificar as causas que impedem de alcançar os 

objetivos e propor ações para cada causa importante (CAMPOS, 1994).  

Para Ciampone e Kurcgant (2004), o gerenciamento em enfermagem exerce 

o papel preponderante de controlar os recursos para assistência, tanto no que tange 

aos recursos humanos, quanto aos materiais, físicos e financeiros.  

Segundo Massarollo, Fernandes (2005), gerenciar, em enfermagem, 

pressupõe a tomada de decisão, e esta depende do grau de autonomia do gerente e 

de como ocorre a sua relação com as pessoas e com a própria política da 

instituição. As autoras mostram preocupação em relação ao gerenciamento em 

enfermagem no que diz respeito ao risco de a assistência à saúde tornar-se 

desorganizada e despersonalizada com o crescente desenvolvimento e a 

incorporação tecnológica.  
A gerência dos serviços de enfermagem como parte dos serviços de 

saúde também sofreu forte influência das teorias tradicionais da 
administração na organização de seus processos de trabalho. As práticas 
gerenciais dos enfermeiros têm sido analisadas por diversos autores que 
apontam que os pressupostos clássicos da administração estão presentes 
como uma prática baseada na centralização do poder, no controle, na 
impessoalidade das relações e na ênfase de seu trabalho em atividades 
administrativas burocráticas (MAGALHÃES e DUARTE, 2004 apud 
AZOLLIN, 2007, p.35). 
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Ferraz (2000, apud AZZOLIN, 2007) aponta que os enfermeiros da atualidade 

devem realizar uma inversão da lógica da Administração em Enfermagem 

sustentada na TGA e emprega o termo “inversão” em decorrência de que, ao longo 

do século XX, o gerenciamento em enfermagem tem sido majoritariamente marcado 

por ações relativas aos saberes tecnológicos de natureza dura, preocupado 

prioritariamente com a estrutura funcional das unidades de internação. A autora 

entende que, no exercício gerencial, o enfermeiro deve caminhar muito rapidamente 

para superar as inconsistências que estão na base da organização do trabalho 

assistencial desse profissional, pois a enfermagem tem de superar algumas 

concepções enraizadas em sua prática, principalmente as relativas ao 

tecnocentrismo, a lógica das normatizações que desqualificam as necessidades 

sentidas pelos doentes internados.  

No interior do processo de trabalho da enfermagem tem-se duas 

características: o processo de cuidar e o processo de administrar são os principais 

instrumentos do enfermeiro em seu cotidiano. Cada processo tem sua 

especificidade; o de cuidar caracteriza-se pela observação, o levantamento de 

dados, o planejamento, a evolução, a avaliação, os sistemas de assistência, os 

procedimentos técnicos e os de comunicação e interação entre pacientes e 

trabalhadores da enfermagem, e entre os diversos profissionais. Já o processo de 

administrar tem como foco organizar a assistência e proporcionar a qualificação do 

pessoal da enfermagem através da educação continuada, apropriando-se, para isto, 

dos modelos e métodos de administração, da força de trabalho da enfermagem e 

dos equipamentos e materiais permanentes (WILLIG e LEONARDT, 2002). 

O enfermeiro tem por competência a coordenação do processo de cuidar e, 

como instrumentos, a sistematização do cuidar, a mediação das relações 

profissionais e a representação da sua equipe junto às esferas de gestão e a 

interface com o processo de administrar. No gerenciamento, o enfermeiro utiliza 

instrumentos e estratégias que o auxiliam a atingir os objetivos e as metas 

propostas. A ação gerencial centrada nos princípios de participação e envolvimento 

de equipe de enfermagem é uma estratégia a ser utilizada pelo enfermeiro que 

pretende realizar uma gestão inovadora. É essencial que o profissional se aproprie 

dos instrumentos gerenciais em sua prática cotidiana, na tentativa de inovar o 

processo de cuidar (WILLIG e LEONARDT, 2002). 

Nesta direção, Leitão (2001) defende que no mundo da enfermagem, a 
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essência é o cuidado, constituindo uma área de negócio e como tal, não basta 

cuidar; é necessário conhecer os resultados qualitativos, quantitativos e financeiros 

do processo assistencial.  

Segundo Felli e Peduzzi (2005) para realizar um bom gerenciamento, o 

enfermeiro tem de aproximar-se da essência de seu trabalho – “o cuidado” – e 

compreender seu processo como um conjunto de ações voltadas para o atendimento 

das necessidades de saúde dos usuários do serviço que engloba as atividades 

assistenciais e gerenciais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 DISCUSSÃO 
 
 

Na área da saúde, autores como Malik (2004), Adami e Yoshitome, (2003)  e 

Nogueira (1996), concordam que no século XIX Nightingale, contribui grandemente 

na administração hospitalar. Com isto pode-se dizer que nesta área a pioneira foi 

Nightingale, que sempre em seu trabalho buscou a qualidade. 

Segundo Silva e Pinheiro (2001), os profissionais de enfermagem consideram 

a qualidade como um processo que envolve o conhecimento técnico-científico, bons 

materiais, equipamentos e profissionais capacitados, rotinas de serviços definidas, 

adoção de parâmetros de avaliação, padrões de atendimento, profissionais com 

atitudes e comportamentos que visam à satisfação e a necessidade dos clientes e se 

preocupem com a técnica. Ainda reforçam a ideia de que, estes profissionais, não se 
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respaldam em sistemas formais de controle de qualidade que visam à aplicação de: 

padrões ou critérios mínimos de atendimento, indicadores objetivos de qualidade, 

processo de sistematização da assistência.  Ou seja, os profissionais têm a ideia de 

que para prestar um bom atendimento depende só da qualidade dos recursos e da 

execução precisa das técnicas, e nem procuram medir, para poder melhorar o 

atendimento. Desta forma, os profissionais devem ter consciência de que a 

qualidade no atendimento deve incluir também a forma de tratar os pacientes, 

tratando-os de uma maneira holística e medir sempre a qualidade para poderem 

corrigir falhas e aumentar assim a qualidade do atendimento.  

Este exposto pode-se completar com a visão de Nepote (2003), que ressalta a 

importância da enfermagem tornar suas ações administrativas formalizadas, criando 

indicadores de produção e produtividade, medindo resultados e ampliando os 

conhecimentos. Através disso é possível melhorar a qualidade na prestação de 

serviços.  

A garantia de prestação de serviços está ligada a gestão da qualidade. De 

acordo com Malik e Schiesari, (1998), estudiosos como Deming, Juran, Crosby e 

Ishikawa, contribuíram para que seus princípios e práticas fundamentassem a 

gestão da qualidade total. 

Magalhães e Duarte, (2004) colocaram gerência dos serviços de enfermagem 

como parte dos serviços de saúde e, também sofreu forte influência das teorias 

tradicionais da administração na organização de seus processos de trabalho.  

Mishima et al. (1997) expõe que a atividade gerencial enquanto instrumento 

do processo de trabalho, é considerada como uma ação interdisciplinar, na qual se 

fazem presentes determinações de ordem técnica.  

O gerente deve estar sempre em conjunto com todas as áreas da instituição, 

para que assim possam ser traçadas estratégias e planos que visem a contribuir 

para o andamento da organização, que no caso é a instituição hospitalar.  

Nas ações gerenciais, segundo a visão de Campos (1994) é necessário 

planejar e envolver a equipe. Willig e Leonardt (2002), também demonstram a 

mesma visão e, completam que esta é uma estratégia a ser utilizada, e que o 

profissional se aproprie dos instrumentos gerenciais, que de acordo com Felli e 

Peduzzi (2005), é o planejamento a coordenação e a avaliação do cuidar e que para 

um bom gerenciamento o enfermeiro tem de estar próximo da essência de seu 

trabalho que é o cuidar. 
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Para finalizar cabe colocar que para um bom gerenciamento o gerente não 

deve afastar da essência da sua formação, que no caso do profissional da saúde é o 

cuidar, e isso contribui para a qualidade do trabalho na organização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

  Com este trabalho pode-se considerar que a qualidade á algo almejado pelo 

homem há muito tempo. E atualmente com a globalização e competitividade e 

também com as exigências dos clientes e do mercado este termo qualidade ganhou 

mais força, pois como foi visto ela é diferencial que faz garantir a sobrevivência da 

empresa. Na área da saúde, Florence Nightingale foi a pioneira na busca pela 

qualidade na assistência na saúde.  

O enfermeiro é um dos profissionais sobre o qual recai muito a exigência pela 

qualidade, pois o mesmo tem maior contato com os pacientes, e por esse motivo ele 

se torna referencial de qualidade para os pacientes.  
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Viu-se também que qualidade não é somente a instituição apresentar uma 

boa estrutura física e profissionais que executem bem as técnicas dos 

procedimentos, mas sim tratar o paciente de uma maneira global, ouvindo, 

respeitando e suprindo suas necessidades físicas e psicologias.   

Para que o trabalho de gerenciamento tenha bons resultados, toda a equipe 

deve manter uma comunicação efetiva, para assim, expor e discutir as soluções dos 

problemas que venham surgir e tomar, desta forma, decisões conjuntas e assim 

garantir a qualidade nos serviços prestados.  
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