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RESUMO

Introdução:  As mudanças  nos  currículos  dos  cursos  de graduação  em Enfermagem vem

possibilitar  uma maior  interação entre  a  formação e a prática,  essas mudanças  tem como

marco as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), criadas no ano de 2001 pelo Ministério

da Educação, que trazem as diretrizes para os cursos de graduação em Enfermagem, norteiam

a  formatação  dos  currículos  da  graduação  de  enfermagem  e  definem  as  competências  e

habilidades  gerais  e  específicas  desses  profissionais.  Objetivo: Avaliar a  percepção  dos

enfermeiros  referentes  à  utilização  das  competências  descritas  nas  DCNs  para  o

desenvolvimento de sua prática na área hospitalar de uma instituição de ensino. Método: Foi

aplicado um questionário, dividido em duas partes, a primeira foi baseada na qualificação do

profissional  e seu entendimento sobre competência profissional,  a segunda parte,  todas as

competências descritas nos DCNs, listadas e graduadas quanto ao nível de sua utilização na

sua atuação prática  profissional,  por  meio  da escala  de Likert.  Os dados coletados  foram

tratados  estatisticamente.  Resultados  e  conclusão:  52  profissionais  (42%)  aceitaram

participar da pesquisa, os resultados mostram que existe um descompasso entre a formação e

a prática profissional,  tanto para os enfermeiros  formados após a promulgação das DCNs

(2001),  como  para  os  anteriores,  levando  a  compreender  que  os  estudantes,  escolas,

profissionais  da  prática  e  conselhos,  devam  estar  mais  inseridos  em  um  movimento  de

reformulação  das  competências,  procurando  uma  inter-relação  com  as  leis  que  regem  a

profissão, para que não haja entendimento dissociado que possam comprometer a identidade

da profissão de enfermeiros.

Palavras-chave: Educação em enfermagem. Educação baseada em competências.  Currículo.

Educação em saúde.



ABSTRACT

Introduction: The  changes  in  the  curriculum of  Nursing  under-graduate  courses  enables

greater interaction between formation and practice, these changes are marked by the National

Curriculum  Directions  (DCNs),  created  in  2001  by  the  Ministry  of  Education,  brings

directions  for  Nursing  graduate  programs,  guides  the  formation  of   the  nursing  courses

curriculum and defines the abilities  and general  and specific  skills  of these professionals.

Objective: To evaluate  the nurses'  perception regarding the use of the skills  described in

DCNs to develop their practice in the hospital area of an educational institution. Methods: A

questionnaire was applied,divided into two parts, the first, was based in the qualification of

the professional and their understanding of professional competences, the second part about

all  the  competences  described  in  DCNs,  listed  and  graded  about  the  level  of  its  use  in

professional  practice  performing,  through  the  Likert  scale.  The  data  collected  were

statistically analyzed. Results and conclusion: 52 professionals (42%) agreed to participate,

the results showed that there is a mismatch between formation and professional practice, as

for  trained  nurses  after  the  enactment  of  DCNs  (2001),  as  for  the  previous,  leading  to

understand that students, schools, professional of practice and councils, should be inserted

into the movement for reformulation of skills, looking for an interrelationship with the laws

governing  the  profession,  for  which  there  is  no  dissociated  understanding  that  could

compromise the identity  of nurses’ profession.

Keywords: Nursing education. Competence-based education. Curriculum. Health education.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente,  tem-se  apontado  que  a  formação  dos  profissionais  da  saúde  vem

ocorrendo de forma descompassada com as propostas das políticas públicas do setor e com as

reais necessidades da população. O enfrentamento dessa situação perpassa a necessidade de

estabelecer uma relação bastante estreita ou até interposta no sentido de integrar a formação

com os cenários de atuação desses profissionais.1

Diante disso, com a perspectiva de mudanças na formação dos profissionais da área da

saúde, têm-se observado movimentos de transformação dos modelos tradicionais de ensino e,

frente  à  premissa  de  reflexão  e  de  transformação  da  articulação  ensino-serviço,  pode-se

afirmar  que  oscilaram,  ao  longo  das  últimas  décadas,  tanto  na  intensidade  como

naconcentração nas diferentes áreas profissionais.2

Na  tentativa  de  superação  desses  problemas,  algumas  instituições  buscaram

alternativas que pudessem auxiliar na resolução desta nova condição. Com isso, fizeram a

reformulação de seus currículos, pois, da forma como estava posto e sedimentado o ensino

nas  instituições,  não  seria  possível  atender  às  demandas  de  saúde e  tampouco  inserir  no

mercado de trabalho profissionais em condições e com capacidade para intervirnas realidades

vivenciadas.3

Para que as mudanças na formação do profissional da área de saúde aconteçam de fato,

hánecessidade de todos os sujeitos envolvidos direta ou indiretamente no processo de ensino e

aprendizagem se qualificarem, além de se efetivar a adequação didática na organização da

instituição de ensino. 4

As mudanças  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem do  profissional  de  saúde  se

concretizam  com  as  mudanças  do  modelo  focado  em  doença  para  o  focado  em  saúde,

substituindo paradigmas já definidos pela civilização ocidental. 5

Essas reformulações curriculares são pautadas na primeira resolução com diretrizes

para  a  área  de  saúde  –  resolução  n.  CNE/CES  3/2001-  que  dispõe  sobre  as  Diretrizes

Curriculares  Nacionais  (DCNs).  Elas  estabelecem  um  padrão  geral  para  elaboração  dos

currículos e projetos pedagógicos das instituições de ensino superior dos cursos de graduação

de Medicina, Enfermagem e Nutrição. Integram as DCNs os seguintes itens: Perfil do egresso;

competência  e  habilidades;  conteúdos  curriculares;  estágios  e  atividades  complementares;

organização do curso; acompanhamento e avaliação. 6Essas mudanças ocorridas na formação
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dos  profissionais  de  saúde,  embasadas  pelo  DCNs  enfatizam  a  necessidade  de  formar

profissionais qualificados, críticos, reflexivos e  comprometidos com a saúde da população. 6

O objetivo da implantação dos DCNs então é, alavancar os princípios normativos do

SUS  (Sistema  único  de  Saúde)  e  efetivamente  responder  às  necessidades  de  saúde  da

população, considerando que o trabalho do enfermeiro é de importância no cenário da atenção

em saúde. 7

A  incorporação  da  noção  de  competência  educacional  profissional  teve  sua

oficialização  por  meio  da  Lei  n.  9.394,  de  dezembro  de  1996 (Lei  Diretrizes  e  Base  da

Educação  Nacional  –  LDB),  e  essa  noção  de  competência  indicou  para  as  escolas  a

necessidade de reorientação voltada para a organização de seus currículos educacionais. 8

Diante  do  exposto  e  da  necessidade  de  estabelecer  o  conceito  de  competência

profissional na formação na área de saúde, o Ministério da Saúde por meio do projeto de

profissionalização dos trabalhadores da área de enfermagem – Profae (resolução CNE/CEB nº

16/99),  conceitua  competência  como  [...]  uma  combinação  de  conhecimento,  destrezas,

experiências e qualidades pessoais usadas, efetiva e apropriadamente, em resposta a várias

circunstâncias,  familiares  ou  não,  relativas  à  prática  profissional.  9A  concepção  das

competências não se reduz ao individualismo, pois considera que essas são construídas ao

longo de toda a vida profissional, valorizando as experiências e práticas coletivas. Como estão

articuladas  nos vários  contextos  (econômico,  social  e  político),  são expressão de relações

sociais  e resultantes  de negociações  entre os interesses  dos diversos atores envolvidos no

processo. 9

O termo competência é, ainda,fortemente polissêmico, tanto nas relações do trabalho

quanto na educação, o que é ocasionado pelas várias visões sobre o tema. Assim competência

é uma construção social. A ressignificação da noção de competências é, portanto, uma tarefa

válida e urgente.10

No âmbito  educacional  seu  significado  deve  ser  muito  mais  amplo,  indo além de

atender às necessidades do mercado de trabalho. Competência envolve as potencialidades do

desenvolvimento humano. 11

Isso posto fica claro seu conceito depende do contexto que se insere. Basicamente,

trata-se,  mas  como  definição  básica  é  uma  capacidade  de  atuar  eficientemente  em  um

determinado tipo de ocasião, apoiado em conhecimentos (recursos cognitivos), mas sem se

restringir a eles.12 O profissional competente é aquele que consegue a resolução de situação de

uma problema, superando os obstáculos de forma efetiva e concreta. 13
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 Essa noção de competência considera, então,capacidade de agrupar meios para atuar

em uma ocasião, articulando-os de forma relevante e apropriada. Sua essência não se restringe

à aplicação dos meios, mas implica a construção desses recursos frente a uma situação da

prática profissional.14

Com relação  à  formação  do profissional  de  saúde,  a  competência  possibilita  uma

análise entre os mundos da escola e do trabalho com a sociedade, deixando claros diferentes

interesses,  valores  e  saberes,  social  e  historicamente  constituído.  A  construção  de

competência na abordagem dialógica deve ser portanto,  uma forte alternativa na formação do

profissional de saúde.15

Segundo o Ministério  da Saúde9,  “Competência  humana para o cuidar  em saúde -

enfermagem,  não  restrita  à  dimensão  técnico-instrumental  nem tampouco  a  uma  simples

estratégia de adaptação às necessidades do processo produtivo.” Essa competência ainda que

baseada nos  princípios normativos e organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), deve

ser olhada de forma mais ampliada na questão ético-política no mundo do trabalho.16

Vale apena ressaltar que existe uma diferença conceitual na terminologia da palavra

competência (singular) e competências (plural). O termo no singular competência nos remete

as mudanças nas organizações  e relações  sociais  e no plural  trata das transformações  nos

conteúdos profissionais. Na área de saúde, ambas podem existir, uma vez que os processos

estão em constantes transformações por causa das relações sociais.17 No entanto, queremos

aqui  deixar  claro  que  para  a  utilização  desta  terminologia,  utilizamos  como  parâmetro  o

definido pelas DCNs que trabalha com competências. 6

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de graduação em enfermagem

têm como função organização a formação, abordando vários itens para essa sistematização

curricular. Um deles é a questão das competências e das habilidades, que se divide em dois

tipos: competências gerais ou comuns e competências especificas. 6

Na formação de profissionais, não tem ocorrida a adequada abordagem das propostas

das políticas públicas, com as reais necessidades da população, ou seja, não há, a interação

necessária  para um enfrentamento  que procure efetivar  a  integração  com os  cenários  dos

profissionais. 18

É necessário que o ensino articule teoria eprática na construção de conhecimento, visto

que, um dos alicerces para o ensino/prática profissional  se dá por meio do desenvolvimento

das competências, favorecendo a construção de um profissional com visão holística.19

Vale a pena destacar que, desde a década de 60, por meio da Reforma Universitária,

foi proposto a articulação do ensino e do serviço para a formação do novo perfil profissional,
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adequado às reais necessidades da população. Já na década de 70, o Ministério do Trabalho e

Previdência  Social  também  enfatizou  a  importância  dessa  articulação  para  a  formação,

buscando um maior equilíbrio entre a qualidade e a quantidade dos profissionais para atuação

junto à comunidade no sistema de saúde.20

Mediante  essa  constatação  e  diante  de  desafios  a  serem  vencidos  para  a  nova

perspectiva  de  formação,  surgem avanços  importantes  traduzindo-se  em novas  formas  de

perceber o processo de ensino aprendizagem. Isso possibilitou outras perspectivas e a busca

de abordagens que se afastassem do modelo tradicional e a formação de bases empíricas para

a construção do que viria provocar mudanças mais profundas na educação de profissionais de

saúde..21

Concomitante  com  a  necessidade  de  mudanças,  surge  também  um  aliado,  a

Constituição de 198822, que estabelece como uma das funções do Sistema Único de Saúde

(SUS),  “ordenar  a  formação  de  recursos  humanos  na  área  da  saúde”.  Deste  modo,  o

Ministério assume e destaca como prioridade a formação de recursos humanos para a saúde,

dando  ênfase  à  formação  de  profissionais  generalistas,  com uma  visão  mais  humanizada

preparado para atuação em um sistema de saúde qualificado e integrado.23

Têm-se  observado  portanto,   alguns  movimentos  de  transformação  de  modelos  de

ensino já utilizados para outros que envolvem reflexão e transformação da articulação ensino-

serviço.24

Assim,  considerando  que  esta  integração  estará  pautada  no  trabalho  coletivo,  na

pactuação entre estudantes, professores, gestores e trabalhadores de uma equipe de serviços

de saúde, teremos como foco a qualidade da atenção à saúde individual e coletiva, a qualidade

no processo de formação, o desenvolvimento e satisfação dos estudantes, dos professores e

dos trabalhadores que atuam junto à comunidade nos serviços de saúde. 25

Sabemos que mudanças não são fáceis, que as necessidades existem e também que

existe um abismo entre as necessidades e possibilidades.  Nesse cenário estão inseridos os

órgãos formadores e, neles, os profissionais com responsabilidade na formação e dispostos a

mudar  métodos  tradicionais  de  ensino  para  uma  nova  forma  de  ensinar,  levando  uma

transformação na prática.

Nesta perspectiva, pressupõe-se que o conhecimento seja construído a partir da prática,

com a inserção do profissional no campo de atuação, com aproximação da teoria e da prática.

Assim  a  teoria  passa  a  ter  significado  no  seu  contexto,  possibilitando,  desta  forma,  a

transformação da prática.
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Em continuidade, surgem as propostas de metodologias ativas de aprendizagem, que

buscam outra forma de ensinar, visando ser apreciada por todos aqueles que dela participam.26

A aprendizagem que envolve a autoiniciativa, alcançando as dimensões afetivas e intelectuais,

torna-se  mais  duradoura  e  sólida.27 Essas  metodologias  caracterizam-se  pelo  trabalho  de

pequenos  grupos  e  pela  construção coletiva  do  conhecimento,  ocorrendo  pelo  estímulo  à

busca qualificada e diversificada de informação, pela análise do material consultado e pelo

desenvolvimento de habilidades de autoavaliação coletiva, individual e dos pares.25

A utilização de Metodologia Ativa tem sido um desafio para os educadores. É preciso

que  exerçam uma  práxis  criadora,  na  qual  seja  possível  a  formação  de  sujeitos  críticos,

reflexivos e corresponsáveis pela construção de seu próprio processo de aprendizado ao longo

da vida profissional. 28

A metodologia ativa tem permitido a articulação entre a universidade, o serviço e a

comunidadepor possibilitar uma leitura e intervenção consistente sobre a realidade, valorizar

todos os atores no processo de construção coletiva e seus diferentes conhecimentos e, ainda,

promover a liberdade no processo de pensar e no trabalho em equipe.28,29
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2 JUSTIFICATIVA

Diante  dos  fatos,  o  presente  estudo  tem  como  inquietação  a  necessidade  de

entendimento das relações que envolvem a formação dos profissionais da saúdecom currículo

pautado em competências, partindo do princípio de que esta condição é fator determinante

para  a  implantação  e  o  desenvolvimento  de  uma  formação  profissional  voltada  para  o

atendimento das reais necessidades de saúde das pessoas e da comunidade.

Sua relevância  está  pautada  na  importância  do  desenvolvimento  das  competências

descritas na DCNs,no cotidiano da prática profissional, considerando que compreender este

fenômeno poderá trazer subsídios que irão contribuir para a formulação de estratégias para os

currículos  das  instituições  formadoras  de  recursos  humanos  na  área  da  enfermagem,

possibilitando avaliações constantes da relação entre o ensinar, aprender e o desenvolver, na

prática, das competências descritas.

 Com isso, entende-se que esta pesquisase justifica pela contribuição que trará para

órgãos formadores e para as  instituições de saúde, dando direcionalidadepara a adequação de

um desenvolvimento prático e que responda às necessidades de atuação para o atendimento à

saúde da população.

Assim, nosso problema de pesquisa está voltada para o desenvolvimento na prática das

competências descritas nas DCNs e exigidas dos enfermeiros. Temos como indagação:  Os

enfermeiros que desenvolvem atividades práticas em um hospital escola compreendem e

utilizam as competências descritas nas DCNs como parte integrante no desenvolvimento

cotidiano de sua atuação profissional?
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3 OBJETIVOS

3.1 Gerais

Avaliar a percepção dos enfermeiros referente à utilização das competências descritas

nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  desenvolvimento  de  sua  prática  na  área

hospitalar de uma instituição de ensino.

3.2 Específicos

Descrever  os profissionais  de enfermagem que atuam em um hospital  escola,  com

relação a sexo, faixa etária, estado civil, local de trabalho, tempo de atuação profissional e

instituição de formação.

Identificar o grau de utilização das competências descritas nas Diretrizes Curriculares

Nacionais  no  cotidiano  do desenvolvimento  da  prática  dos  enfermeiros  em uma  unidade

hospitalar de ensino. 

Identificar qual conceito de competência mais se adapta ao exercício da profissão, para

enfermeiros com formação antes e após a promulgação das DCNs de 2001 para cursos de 

enfermagem.
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4 MÉTODO

4.1 Natureza do estudo

Trata-se de um estudo de campo, transversal, no qual é utilizada uma abordagem de

pesquisa quantitativa.31

O foco da pesquisa  quantitativa  utiliza  o levantamento  e  a  análise  dos  itens  que

respondem às perguntas da pesquisa e testa as hipóteses propostas previamente com base na

medição dos  números  e na análise  estatística  estabelecendo padrões comportamentais  dos

indivíduos.32

4.2 Procedimento para coleta de dados

Para a coleta dos dados, marcou-se um horário com os profissionais para a entrega do

questionário, possibilitando a eles responderem no momento oportuno, inclusive levando para

casa  e  marcando  outro  dia  para  que  pudéssemos  recolher  o  instrumento  devidamente

preenchido. Acreditamos que desta forma, poderíamos evitar a ausência do profissional na

unidade de trabalho, não ocasionando possíveisprejuízos assistenciais. 

Foi aplicado, então,  o questionário (Apêndice A) aos profissionais enfermeiros dos

complexos assistenciais de nível terciário, unidade hospitalar I, II e III. Nesse instrumento de

coleta de dados, constam as competências descritas nos DCNs da enfermagem 6, objetivando

conhecer a utilização delas no desenvolvimento de sua prática, bem como a possibilidade de

identificação, se são de caráter geral e específicas.

Para a mensuração e avaliação de cada uma das 39 competências descritas, optamos

pela escala de Likert33, com variação numérica de 1 a 5, possibilitando ao profissional, depois

de ser indagado pela  pergunta:  O  quanto você utliza essas competências  na sua atuação

prática profissional?,apontar a numeração correspondente as seguintes descrições:1 “Nunca”,

2 “Muito Pouco”, 3 “Mais ou menos”, 4 “Bastante” e  5 “Extremamente”. 

Para  a  melhor  compreensão  dos  profissionais,  em  relação  a  cada  uma  das

competências classificadas nas DCNs como geral ou comum e específica, foi possibilitado o

apontamento  abaixo de cada competência,  podendo desta  forma compreender  sua opinião

referente a sua classificação.
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Vale ressaltar que houve o auxílio de duas colaboradoras, estudantes de enfermagem,

para a execução da coleta de dados, além do proprio pesquisador. Queremos também notificar

que  a  dificuldade  de  resgatar  o  instrumento  principalmente  daqueles  que  o  levaram para

responder em outro local que não a unidade hospitalar Ao voltarmos na data agendada a fim

de buscar nosso instrumento, vários deles não o entregaram, alegando não ter respondido e

outros o haviam perdido, o que acarretou em realizar novamente o trabalho e ampliação do

tempo para a análise.

4.3 Local do estudo

O estudo foi executado em três unidades hospitalares, que denominamos unidade I, II

e  III.  34  Elas  fazem parte  do complexo de  um hospital  escola  e  são alocadas  em prédios

distintos.  São  destinadas  ao  atendimento  de  pacientes  adultos,  clínicos,  cirúrgicos  e  de

urgência  e  emergência  (unidade  I),  Materno  infantil  (unidade  II)  e  a  unidade  III,

responsabilizando-se pelo desenvolvimento de ações de cuidado individual  e coletivo,  nas

áreas de Atenção à Saúde Mental,  Oftalmológica e Atenção Clínico-Cirúrgica,  sendo uma

extensão da unidade I. 

Todas elasconstituem uma Unidade Hospitalar de assistência e ensino, que integra a

rede de atenção à saúde do DRS IX. 

4.4 População e amostra do estudo

A população do estudo foi composta por enfermeiros que se encontravam em atividade

na assistência nas três unidades hospitalares no período de realização da pesquisa.

O  questionário  foi  aplicado  a  esses  profissionais,  e  após  o  preenchimento  do

questionário  dividimos  em  dois  grupos,  considerando  os  que  tiveram  sua  formação  na

graduação antes da inserção dessas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, que datavam do

final do ano de 2001, aos quais denominamos de Grupo 1 e de profissionais com formação

após o ano de 2005, cujos currículos já foram pautados nessas diretrizes, denominados Grupo

2.

Verificamos, pela escala de serviço oferecida pelas chefias das respectivas unidades (I,

II e III) e após autorização da diretoria dos respectivos hospitais, o número de profissionais

enfermeiros contratados por unidade. Total de 123, 61 estavam alocados na unidade I, 42, na

unidade II e 20, na unidade III.
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Considerando esse total de 123 enfermeiros, os quais poderiam responder ao nosso

questionário  e  cuja  vontade  para  contribuir  com  a  pesquisa  estava  na  autonomia  deles,

obtivemos uma amostra de 52 enfermeiros, perfazendo um percentual de 42% de devolutivas

dos questionários devidamente preenchidos.

4.5 Aspectos éticos do estudo

A proposta de investigação foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa com

seres humanos da Faculdade de Medicina de Marília, e foi aprovada sob o parecer número do

parecer 776.846 de 03/09/2014 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética CAAE

34356014.80000.5413 (Anexo A).

Os participantes foram esclarecidos quanto à finalidade do estudo e, quando de acordo

em  participar,  assinaram  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (Apêndice  B),

conforme Resolução do Ministério da Saúde/ Conselho Nacional de Saúde número, 466 de 12

de dezembro de 2012.35

4.6 Análise de dados

4.6.1 Metodologia estatística

Para conseguir os objetivos do estudo foram utilizadas, além de técnicas básicas de

análise  exploratória,  como média,  mediana,  desvio  padrão,  frequência  absoluta  e  relativa,

outras duas metodologias de análise estatística: o teste de Mann-Withney e o teste de Qui-

Quadrado para independência.36

O teste de Mann-Withney foi utilizado para avaliar, estatisticamente, a diferença dos

grupos em relação a cada uma das 39 questões abordadas, em seus formatos originais (escala

Likert).  Já  o  teste  de  Qui-Quadrado  para  Independência  foi  utilizado  para  avaliar,

estatisticamente,  a  associação  dos  grupos  com  cada  uma  das  39  questões  abordadas  e

categorizadas em competências gerais e específicas.

Todos  os  testes  de  hipóteses  desenvolvidas  neste  estudo  consideraram  uma

significância de 5%, ou seja, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi menor ou igual a

0,05 (destacados em vermelho ao longo das tabelas)
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4.6.2 Teste de Mann-Withney

O teste de Mann-Whitney é um teste não-paramétrico alternativo ao teste t-Student

para comparar as médias de duas amostras independentes.37

A única suposição necessária para a aplicação desse teste é que as duas amostras sejam

independentes  e  aleatórias,  e  que  as  variáveis  em análise  sejam numéricas,  contínuas  ou

ordinais.

A estatística teste é calculada combinando as observações das duas amostras em uma

única variável de tamanho N1+N2, sendo identificadas as respectivas amostras. Feito isso,

essa variável é ordenada (ordem crescente) e é atribuído o posto 1 à primeira observação, 2 à

segunda,  e  assim por  diante.  No  caso  de  empates,  é  atribuído  o  posto  médio  que  essas

observações teriam se não fossem empates. Em seguida, calcula-se a soma dos postos das

observações de cada amostra (W1 e W2). São calculadas as quantidades:

A estatística teste é:

E a hipótese a ser testada é:
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H0: as distribuições das duas amostras são iguais

Nesse  caso,  rejeitar  H0  significa  que  as  duas  amostras  apresentam  distribuições

significativamente distintas.

4.6.3 Teste de Exato de Qui-Quadrado para Independência

Para avaliar a dependência (relação) entre as categorias de duas variáveis, utilizamos o

teste de Qui-quadrado. No entanto, o p-valor do teste sofre distorções em casos em que o

cruzamento de pelo menos duas categorias,  apresenta frequência muito baixa.  Geralmente

utilizamos a frequência de 5 observações como limiar  de frequência muito baixa em uma

categoria. 

Em  caso  de  baixa  frequência  de  categoria,  utilizam-se  testes  exatos  como,  por

exemplo,  o  teste  exato  de  Fisher  para  independência  de  variáveis  com  duas  categorias.

Quando falamos em tabelas de RxC categorias, é bastante comum o uso do teste exato de Qui-

quadrado baseado no método de Radlow e Alf. 38

O método Radlow e Alf 38 é baseado na permutação de diversos testes Qui-quadrado

para a tabela de contingência em análise. Primeiramente são simuladas todas as possibilidades

de tabelas de frequência com o número de categorias e observações da tabela original e, para

cada tabela gerada, compara-se o valor da estatística Qui-Quadrado com o valor da estatística

da tabela original (tabela observada). Se o valor da estatística Qui-quadrado na tabela gerada

for maior ou igual ao valor da estatística da tabela observada, o p-valor exato é incrementado

pela probabilidade de ocorrência daquela tabela. A hipótese a ser testada é:

H0: as categorias entre as duas variáveis são independentes

E a estatística teste é dada por:

No caso, o valor estimado eij é dado por :
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E nij  é  a  frequência  da  ocorrência  nas  categorias  i  da  variável  I  e  categoria  j  da

variável J.

Dessa forma, rejeitar H0 significa que há dependência entre as categorias das duas variáveis 

em estudo, ou seja, há uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis.
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra do trabalho foi constituída pela participação de 52 profissionais (42%) que

optaram em responder o instrumento de coleta de dados. Iniciou - se com uma descrição em

que se avaliou, estatisticamente, a diferença das características em relação aos dois grupos em

estudo, os formados antes da regulamentação das DCNs, portanto antes de 2005, e os que se

formaram no ano de 2005 em diante, quando já existia a regulamentação aprovada.
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Foi detectada associação estatisticamente significativa de faixa etária, local de trabalhoTabela 1-Tabela de frequências cruzada e teste exato de qui-quadrado para comparação das características 
entre o grupo 1 (até 2004) e grupo 2 (a partir de 2005)

Variável Categoria Estatistica
Grupo

Total p-valor
1 2

Sexo fem. N 27 17 44 0.2363
% coluna 79 94

masc. N 7 1 8
  % coluna 21 6   

Faixa etária

Até 30 anos N 0 13 13 <0.0001
% coluna 0 72

De 31 a 35 anos N 12 5 17
% coluna 35 28

De 36 a 45 anos N 14 0 14
% coluna 41 0

Maior que 45 anos N 8 0 8
 % coluna 24 0   

Estado Civil

Casada N 23 10 33 0.7584
% coluna 68 56

Outro N 3 3 6
% coluna 9 17

Solteira N 8 5 13
 % coluna 24 28   

Local de trabalho

HCI N 17 5 22 0.0072
% coluna 50 28

HCII N 9 1 10
% coluna 26 6

HCIII N 8 12 20
% coluna 24 67

Tempo de
atuação

profissional

Até 5 anos N 2 11 13 <0.0001
% coluna 6 61

De 6 a 10 anos N 12 0 12
% coluna 35 0

De 11 a 25 anos N 9 7 16
% coluna 26 39

Mais que 25anos N 11 0 11
 % coluna 32 0   

Instituição de
formação

EERP N 1 0 1 0.4923
% coluna 3 0

FAMEMA N 12 4 16
% coluna 35 22

FEMA N 0 1 1
% coluna 0 6

UEL - N 1 0 1
% coluna 3 0

UMA - N 0 1 1
% coluna 0 6

UNIMAR N 18 12 30
% coluna 53 67

UNOPAR N 1 0 1
% coluna 3 0

USC - N 1 0 1
 % coluna 3 0   
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Já em relação ao local de trabalho, observou-se que a maior parte dos indivíduos do

grupo 2 (67%) estão na unidade III, enquanto a maior parte dos indivíduos do grupo 1 estão

na I e II.  Esse fato por ser justificado por a unidade III  estar em funcionamento recente,

podendo  resultar  decontratação  aprovada  em  processo  seletivo  de  recém-formados.  Ao

verificarmos  a  data  de  inauguração  da  unidade  III,  identificamos  que  o  início  de  suas

atividades ocorreu em agosto de 2009.

Em relação às demais características da amostra,  não foram detectadas associações

estatisticamente significativas com o grupo, uma vez que p-valor foi maior que 0,05 em todos

os casos. Dessa forma, podemos concluir que, em relação a essas características, os grupos

não podem ser considerados estatisticamente diferentes.

Em seguida  nas  questões  9  (tabela  2)  e  10  (tabela  3)  do   instrumento  de  coleta

procurou-se saber se os entrevistados se recordavam da definição de competência utilizada

durante sua formação e descrita no currículo da faculdade, bem como qual das definições de

competência apresentadas por três autores e descritas no instrumento de coleta de dados o

enfermeiro definiria como princípio para sua atuação prática profissional.

Tabela 2 – Relação de profissionais que recordam da definição de competência utilizada no

seu referencial de ensino da graduação.

Grupo Estatística
Q9

Total
Sim Não

1
N 12 22

34
% linha 35 65

2
N 10 8

18
% linha 56 44

Total 22 30 52

Ao analisarmos a tabela 2, podemos observar que no grupo de número 1, a grande

maioria não se recorda da definição de competência, fato este já esperado visto que no ano de

formação em graduação não haviam ainda sido regulamentadas as DCNs como instrumento

norteador para a formação de seus currículos.Mesmo assim, vale considerar que os órgãos

formadores (IES Instituições de Ensino Superior) norteavam sua grade curricular baseados em

algum referencial para a formação desses estudantes. 

Nesse  aspecto,  os  pesquisadores,Vale  e  Guedes39  relatam  que  a  compreensão  de

competência  fica  prejudicada  pelo  fato  de  os  profissionais  ainda  estarem  atrelados  à
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concepção tecnicista e à ideia de qualificação, que parece ser ainda, uma forte tendência do

capitalismo do trabalho.

 Já no grupo 2, houve um pequeno predomínio relacionado aos que se lembram. No

entanto, chama-nos atenção a diferença percentual queé de apenas 21%, o que nos permite

pensar que as escolas não estejam valorizando este aspecto na formação dos estudantes.

Essa relação, em que a maioria dos profissionais do grupo 2 deveriam se relembrar do

referencial  de competência utilizado na sua graduação,segundo os pesquisadores, pode ser

explicada  pela  própria  forma  como estão  descritas  as  competências  nas  DCNs,  visto  que

trazem  entendimentos  baseados  na  interpretação  individual,  o  que  leva  a  múltiplas

interpretações.39

Tabela 3 – Relação da definição de competências conforme descrição de três autores.

Grupo Estatística
Q10

Total
1 2 3

1
N 1 3         30

34
% linha 3 9         88

2
N 0 3         15

18
% linha 0         17         83

Total 1 6         45 52

Para  a  definição  de  competência  mais  apropriada  ao  desenvolvimento  da  prática

apontada pelos enfermeiros, houve predomínio nos dois grupos, da definição de número 3:

“Competência profissional: a capacidade de mobilizar articuladamente diferentes recursos

(cognitivos,  afetivos,  psicomotores)  que  permitam  abordar/resolver  situações  complexas

referentes  à  prática  profissional”40a  qual  é  utilizada  como  norte  para  a  formação  dos

enfermeiros da instituição onde foi feita a coleta de dados. Acreditamos que este fato se deve

aos  enfermeiros  estarem  em  constante  contato  com  os  graduandos  em  atividades  de

supervisão  e  participação  em educação  permanente  na  escola,  o  que  os  coloca  mais  em

contato com o conhecimento que busca atender ao conceito de competência apontado por eles

por fazer parte da formação dos estudantes da instituição a qual eles pertencem. 

Vale  considerar  também que existe  uma  inter-relação  desses  profissionais  com os

docentes em campo de estágio, em que muitos deles participam diretamente no processo de

educação, sendo chamados de professor facilitador de campo. Ressaltamos que a maioria dos
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profissionais que atenderam ao propósito da pesquisa, respondendo ao questionário proposto

não são formados no curso de enfermagem da instituição de origem do trabalho.  

Para a apresentação dos resultados referentes à utilização das competências descritas

nas DCNs e classificação quanto a serem gerais ou comuns e específicas, indicadas pelos dois

grupos  de  enfermeiros,  optamos  em  apresentá-las  em  gráficos  e  tabelas  para  melhor

visualização e interpretação dos dados. Assim, foi avaliada a distribuição de cada uma das 39

questões,  tanto  em  seus  formatos  originais  (escala  Likert33)  como  categorizadas  em

competências gerais ou comuns e específicas.

No gráfico de número 1,  podemos identificar  que,  para as competências  gerais  ou

comuns que se encontram na apresentação de Q1 a Q6, a maioria dos profissionais do grupo 1

responde-se que utiliza essas competências “mais ou menos” e “bastante”, como apontado na

escala de Likert, assim como os do grupo 2, representados na gráfico 2.

Gráfico 1- Respostas do grupo 1 referente ao grau de utilização das competências gerais

1 Nunca; 2 Muito pouco; 3 Mais ou menos; 4 Bastante e 5 Extremamente

Gráfico 2: Respostas do grupo 2 referente ao grau de utilização das competências gerais
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1 Nunca; 2 Muito pouco; 3 Mais ou menos; 4 Bastante e 5 Extremamente

Considerando  que  essas  competências  são  descritas  nas  DCNs  como  gerais  ou

comuns, podendo ser de uso de todas as profissões da saúde, esse fato nos preocupa quando

os enfermeiros não as valorizam nesse contexto.

Sabendo que elas estão apontadas  nas DCNs, como: Q1 – Atenção à saúde,  Q2 –

Tomada  de  decisão,  Q3  –  Comunicação,  Q4  –  Liderança,  Q5  –  Administração  e

gerenciamento e Q 6 – Educação permanente, deixa-nos indignados o fato destes profissionais

não as apontarem como extremamente utilizadasem sua prática profissional, mesmo sabendo

que  são  competências  multiprofissionais  que  devem  ser  utilizadas  pelos  enfermeiros  no

cotidiano do trabalho.

A  não  utilização  dessas  competências  como  um  ponto  forte  no  cotidiano  do

trabalhochama-nos bastante a atenção visto que, quando analisamos para além das DCNs e

nos  reportamos  à  Lei  de  Exercício  Profissional  de  Enfermagem41,  verificamos  que  o

enfermeiro,  enquanto  integrante  da  equipe  de  saúde,  deveria  participar  do  planejamento,

execução e avaliação da programação de saúde,  da elaboração,  execução e  avaliação dos

planos  assistenciais,  prescrição  de  medicamentos  estabelecidos  em  programas  de  saúde

pública  ou  rotinas  aprovadas  pela  instituição,  bem como  ter  participação  em projetos  de

construção ou reforma de unidades de internação,  aspectos  descritos  nessa lei  e,  como já

citado anteriormente, ser parte integrante da equipe de saúde. 

Considerando que as competências descritas acima são gerais ou comuns, entendemos

que  a  própria  Lei  o  Exercício  Profissional  dos  Enfermeiros41,  de  certa  forma,  descreve

atividades que estão subentendidas nas DCNs, como, por exemplo, DCNs - Atenção à saúde,

Tomada de decisão, Comunicação, Liderança e Administração e gerenciamento- atividades

que podem estar contempladas na lei que descreve: “participa no planejamento, execução e

avaliação  da  programação  de  saúde,  da  elaboração,  execução  e  avaliação  dos  planos
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assistenciais”.  No  entanto,  o  que  se  verifica  é  que  não  é  de  total  entendimento  desses

profissionais a sua utilização no processo de trabalho.

Ainda  queremos  chamar  atenção  especial  para  o  descrito  no  Plano  de  Progressão

Profissional (PPP)42 da instituição a qual foram coletados os dados junto aos profissionais de

enfermagem.  Eles em nosso entender, não compreendem o disposto nesta descrição, ou não

foram informados pelos gestores quais suas reais atribuições.

Este fato foi comprovado, quando, ao analisarmos o PPP desta profissão, encontramos

pelo menos uma atribuição descrita claramente, dando o entendimento de que está contido nas

DCNs  como  competências  gerais  ou  comuns,  e  descritas  no  PPP  como  específicas  do

enfermeiro:  ”participar  das  atividades  de treinamento,  reciclagem,  educação permanente  e

continuada, elaboradas pela instituição”, e também apontada nas DCNs na Q6 do gráfico1 e

na sexta descrição de competências do instrumento de coleta de dados.

Tabela 4 – Porcentagem, por categoria, de competências gerais do grupo 1 e grupo 2.

Questão

% por categoria de competência
Grupo 1 (N = 34) Grupo 2 (N = 18)

Competências
gerais

Competências
específicas

Competências
gerais

Competências
especificas

Q1 82 18  67 33
Q2 38 62 33 67
Q3 68 32 83 17
Q4 32 68 28 72
Q5 26 74 33 67
Q6 56 44 61 39

Gráfico 3:Compreensão dos profissionais quanto à categoria  competências gerais –

Grupo 1
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1 competência geral; 2 competência específica

Gráfico 4: Compreensão dos profissionais quanto a categoria de competências gerais–Grupo 2

1 competência geral; 2 competência específica

Quanto ao percentual de profissionais que compreendem as competências como gerais

e comuns, identificadas na tabela 4 e gráficos 3 e 4, apresentadas em nossos resultados como

Q 1 a 6 (instrumento de coleta de dados), elas são descritas no PPP dos enfermeiros como

função deste profissional sem, no entanto, especificá-las como gerais ou comuns e específicas.

Devemos destacar que as descrições apontadas abaixo estão sendo subentendidas pelos

autoresdesta pesquisa como contidas nas competências gerais ou comuns. Procuramos fazer

uma relação  entre  as  descrições  do  PPP e  das  DCNs.  No PPP –  “participar  de  visitas  e

discussões multiprofissionais” correspondente à DCN - Q4; PPP – “supervisionar e controlar

o estoque mínimo de materiais de consumo, visando  garantir o abastecimento dos setores”,

DCN - Q5; PPP – “planejar e desenvolver treinamentos sistemáticos em serviço e orientar

estagiários”, DCN - Q6; PPP – “participar da prevenção e controle das infecções hospitalares

e das medidas de biosegurança; realizar vigilância epidemiológica das infecções hospitalares,

realizando  ações  de  prevenção  e  controle  delas”,  DCN  -  Q5;  PPP  –  “elaborar  projetos

terapêuticos singulares pautados no princípio da integralidade”, DCN - Q2 e PPP – “prestar
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auxilio didático a estudantes,  aprimorandos e estagiários no decorrer das suas atividades”,

DCN - Q6.

Sendo  assim,  acreditamos  que  os  enfermeiros  poderiam  utilizar  três  instrumentos

legais para compreensão das competências/atribuições/função, bem como utilizarem-nas em

sua prática profissional, ou seja, mais precisamente as descritas nas DCNs, Lei do Exercício

Profissional e PPP institucional.  

As  competências  gerais  descritas  nas  DCNs  da  enfermagem,  como  por  exemplo,

“administração e gerenciamento” e “educação permanente”, são comuns em outras profissões

da saúde.  Apesar  dissosão poucos os  cursos  de graduação na área  de saúde que  inserem

disciplinas  ou  conteúdos  para  ensinaras  competências  citadas,  bem  como  as  outras

classificadas como gerais ou específicas. Mesmo considerando que a enfermagem, de certa

forma, procura atender às DCNs, incluindo em sua estrutura curricular estes conteúdos, ainda

assim acreditamos  que seu efeito  é muito insipiente,  ficando a desejar  na formação deste

profissional estas competências, haja vista o entendimento destes profissionais nas respostas

apresentadas e que estarão sendo discutidas. 

A “educação permanente”, por exemplo, também descrita nas DCNs, é apontada por

um dos autores estudados. Remete-a como uma das competências do enfermeiro, que possa

ser desenvolvida em várias outras profissões. Ele se refere a esta competência, como assumir

treinamentos  e  estágios  de  novos  profissionais  de  saúde,  como  uma  responsabilidade

educativa não oferecida nos cursos de graduação.  Neles, os profissionais de saúde muitas

vezes camuflam essa situação com umaatividade prática -  técnico – científica,  contrária  à

nova visão de ensino e saúde. 43

Para que o profissional de enfermagem incorpore as competências gerais descritas nos

DCNs, o estágio supervisionado na graduação tem papel fundamental, pois é nessa fase que o

aluno  consegue  ter  dimensão  exata  do  trabalho  em  saúde,  propiciando  a  ele  o

desenvolvimento  das  competências  gerais  pela  vivência  prática;  entre  elas,  a  educação

permanente. 44

Entendemos que propiciar  aos estudantes  uma imersão na compreensão das DCNs

seria  obrigação  dos  órgãos  formadores.  Talvez,  com esta  atitude  pudessem surgir  novos

entendimentos  e  mudanças  de  paradigmas,  serem elucidados  pontos  conflitantes  que  por

muitas vezes, acabam por não propiciar a verdadeira identidade de uma profissão, ficando a

compreensão vaga de idéias do que poderia ser “meu” enquanto enfermeiro, “nosso” enquanto

equipe e do “outro” enquanto profissionais de outras áreas da saúde. Se isso fosse enfatizado
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pelos  órgãos  formadores,  poderíamos  obter  mais  assertivas  nas  respostas  dos  enfermeiros

quanto às categorias das competências (gerais ou comuns e específicas).

Gráfico  5:  Respostas  do  grupo  1,  referentes  ao  grau  de  utilização  das  competências

específicas
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1 Nunca; 2 Muito pouco; 3 Mais ou menos; 4 Bastante e 5 Extremamente

Gráfico  6:  Respostas  do  grupo  2,  referentes  ao  grau  de  utilização  das  competências

específicas
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1 Nunca; 2 Muito pouco; 3 Mais ou menos; 4 Bastante e 5 Extremamente

Ao avaliarmos as competências específicas apontadas de Q7 a Q39 (gráfico 5 e 6),

também encontramos, nos 2 grupos, equívocos quanto a sua utilização. Ondeapontaram que as

utilizam na  sua  prática  “mais  ou  menos”  e  “bastante”,  não  atendendo  a  alguns  aspectos

descritos na Lei do Exercício Profissional41 e PPP42, deveriam utilizar “extremamente”. 
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Quando se considera a Lei do Exercício Profissional número 7.498 de 25/06/1986 41

,regulamentada pelo decreto de número 94.406 de 08/06/198745, observa-se que a legislação

ressalta algumas destas competências como exclusivas ou privativas dos enfermeiros.  

No artigo 11, da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem41, está relatado que é

função  privativa  do  enfermeiro  a  direção  do  órgão  de  enfermagem  integrante  de  uma

instituição  de  saúde,  seja  ela  pública  ou  privada  e  ainda,  a  organização  e  a  direção  dos

serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares; planejamento, organização,

coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem e consultoria,

auditoria  e  emissão  de  parecer  sobre  matéria  de  enfermagem;  consulta  de  enfermagem;

prescrição da assistência de enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a paciente graves

com risco de vida e  cuidados de enfermagem de maior  complexidade técnica  que exijam

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

Ao conhecermos a indicação da lei  que fundamenta o exercício  dessa profissão e,

tendo a oportunidade de estudarmos sobre as competências descritas nas DCNs para formação

na  graduação  em  enfermagem,  ficamos  com  uma  indagação:  Será  que  ao  elaborar  as

competências houve uma inter-relação entre o descrito na lei e a grade curricular do curso

para considerar as competências na formação destes profissionais? 

Em relação as competências gerais ou comuns, acreditamos que há certa aproximação,

intencional ou não,  podemos subentendê-las muito próximas às descritas na Lei, como já

apontado anteriormente,  No entanto,  ao  verificarmos  as  específicas,  há dúvidas,  pois  nos

parece que não foram confrontadas umas com as outras, ficando alguns papéis específicos na

descrição  da  Lei  e  outros,  nas  DCNs.  Já  na  descrição  do  PPP,  parece  que  existe  certa

coerência  com  o  descrito  na  Lei  do  Exercício  Profissional,  especificando  algumas

funçõesexclusivas do enfermeiro, como executar atividades técnicas que necessitem de maior

complexidade científica; participar na prevenção e controle das infecções hospitalares e das

medidas  de  biossegurança;  realizar  vigilância  epidemiológica  das  infecções  hospitalares,

propondo  ações  de  prevenção  e  controle  delas;  elaborar  projetos  terapêuticos  singulares,

pautados no princípio da integralidade; planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar o

cuidado de enfermagem prestado no puerpério e cuidados imediatos com o recém-nascido,

orientando gestantes na preparação do trabalho de parto e puérperas, no cuidado com o recém-

nascido  e  amamentação  natural;  planejar,  coordenar,  supervisionar,  executar  e  avaliar  o

transporte de pacientes em estado crítico de saúde.

Ao  analisarmos  algumas  das  descrições  específicas  nas  DCNs,  à  luz  de  nossa

avaliação, podemos afirmar que várias delas nos deixam dúvidas se realmente são específicas,
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dando  a  impressão  de  serem  gerais,  descritas  como  específicas,  como:  Q7-  atuar

profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões

e fases evolutivas; Q9 - estabelecer novas relações com o contexto social,  reconhecendo a

estrutura  e  as  formas  de  organização  social,  suas  transformações  e  expressões;  Q11  -

compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais,  reconhecendo os perfis

epidemiológicos das populações; Q12 - reconhecer a saúde como direito e condições dignas

de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; Q13 - atuar nos

programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e

do idoso; Q14 - ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se,

de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar

situações em constante mudança; Q15 - reconhecer as relações de trabalho e sua influência na

saúde;  Q16  -  atuar  como  sujeito  no  processo  de  formação  de  recursos  humanos;  Q17  -

responder  às  especificidades  regionais  de  saúde  por  meio  de  intervenções  planejadas

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção

integral  à  saúde  dos  indivíduos,  das  famílias  e  das  comunidades;  Q20  -  assumir  o

compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em saúde; Q21 -

promover  estilos  de  vida  saudáveis,  conciliando  as  necessidades  tanto  dos  seus

clientes/pacientes  quanto  às  de  sua  comunidade,  atuando  como  agente  de  transformação

social;  Q23  -  atuar  nos  diferentes  cenários  da  prática  profissional,  considerando  os

pressupostos  dos  modelo  clínico  e  epidemiológico;  Q24  -  identificar  as  necessidades

individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes e determinantes; Q31 -

planejar  e  implementar  programas  de  educação  e  promoção  à  saúde,  considerando  a

especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho

e  adoecimento;  Q 32 -  desenvolver,  participar  e  aplicar  pesquisas  e/ou  outras  formas  de

produção  de  conhecimento  que  objetivem  a  qualificação  da  prática  profissional;  Q33  -

respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da profissão Q 34 - interferir

na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo;  Q36 -

participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde; Q38 -

assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde.

Assim, podemos entender que os profissionais também tiveram dúvidas em classificá-

las  como específicas,  fato este  que pode ter  influenciado para classificá-las como de uso
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extremo  em sua  prática  profissional  diária  para  os  dois  grupos  conforme se  verifica  nos

gráficos 5 e 6

Apesar disso, a lei de exercício profissional representa um avanço para a enfermagem

no Brasil,  pois definiu com maior clareza o papel do enfermeiro,  e suas implicações com

práticas. O mercado de trabalho e as necessidades de saúde da população também têm tido

influência  nessa nova conduta profissional,  culminando  com a exigência  de mudanças  na

formação profissional.46

Com relação a  essas  distorções  acima citadas  sobre a  autuação  do profissional  de

enfermagem, o grau de utilização das competências  descritas nos DCNs e sua concepção

nocotidiano e prática e, ainda as relações com a Lei do Exercício Profissional e PPP,  tudo nos

leva novamente a questionar como são elaborados os currículos das instituições de ensino

formadoras de enfermagem esses deveriam ser discutidos por profissionais que atuam direto

na assistência e sentem as deficiência mais de perto,  em conjunto com uma participação mais

efetiva dos conselhos profissionais em âmbito federal e regional, mesmo sabendo que essa

não  atribuições  dos  conselhos,  mas  sim a  fiscalização  da  exercícios  profissional  e  assim

facilitando a integração e tornando mais fácil o às informações, para se  formatar um currículo

mais contextualizado nas reais necessidades de saúde da população.47

Sabe-se que  estudos apresentados pouco tempo depois  da promulgação dos  DCNs

(2001)  já  relatavam  a  necessidade  de  acompanhamento  e  avaliação  contínua  em  todo  o

processo  de  ensino  e  aprendizagem  do  enfermeiro,  para  que  as  diretrizes  estejam  em

consonância  com  a  sociedade.  Ignorar  essa  realidade  talvez  seja  uma  das  razões  do

descompasso de atuação prática profissional e o que prevê asDCNs.48
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Gráfico 7: Compreensão dos profissionais quanto à categoria de competências  específicas – 

Grupo 1
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1 competência geral; 2 competência específica

Gráfico 8: Compreensão dos profissionais quanto à categoria de competências 
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específicas – Grupo 2

1 competência geral; 2 competência específica

Tabela 5: Porcentagem por categoria de competências específicas do grupo 1 e grupo 2.
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Questão

% por categoria de competência
Grupo 1 (N = 34) Grupo 2 (N = 18)

Competências
gerais

Competências
específicas

Competências
gerais

Competências
especificas

Q7 68 32  50 50
Q8 44 56 33 67
Q9 47 53 56 44
Q10 41 59 33 67
Q11 44 56 50 50
Q12 53 47 56 44
Q13 35 65 44 56
Q14 29 71 44 56
Q15 38 62 28 72
Q16 35 65 39 61
Q17 41 59 39 61
Q18 50 50 44 56
Q19 6 94 11 89
Q20 53 47 67 33
Q21 41 59 56 44
Q22 26 74 22 78
Q23 35 65 28 72
Q24 44 56 44 56
Q25 26 74 39 61
Q26 21 79 22 78
Q27 0 100 17 83
Q28 26 74 17 83
Q29 6 94 0 100
Q30 15 85 22 78
Q31 21 79 28 72
Q32 47 53 56 44
Q33 59 41 78 22
Q34 59 41 61 39
Q35 21 79 17 83
Q36 44 56 50 50
Q37 21 79 11 89
Q38 62 38 61 39
Q39 26 74  11 89

Ao fazermos a  análise  referente à  opinião  dos  enfermeiros  no que se relaciona  às

competências  descritas,  de  Q7  a  Q39  serem  de  ordem  geral  ou  comum  e  específica,

apresentamos, na tabela 5 e gráficos 7 e 8, a porcentagem de respostas dos dois grupos de

enfermeiros que participaram do estudo. Os resultados não relavaram acertos significativos.

Esperávamos  que  eles  compreendessem  melhor  a  descrição  das  competências,  podendo

classificá-las corretamente à luz das DCNs.
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No entanto, queremos aqui apontar que, quando verificamos a descrição das gerais ou

comuns, fica claro que estas competências dão o entendimento de serem multiprofissionais.

Mas, ao analisarmos as específicas, a interpretação de algumas delas pode causar de certa

forma,  dúvidas  ao  identificar  a  sua  classificação,  não  ficando  clara  que  sejam realmente

exclusivas dos enfermeiros.

A  descrição  da  competência  Q9  (específica)  “estabelecer  novas  relações  com  o

contexto  social,  reconhecendo  a  estrutura  e  as  formas  de  organização  social,  suas

transformações e expressões,” por exemplo, não permite  identificar se ela se  encaixa como

específica do enfermeiro ou se trata de uma competência que pode ser de todas as profissões

que atuam na área da saúde. Esse é somente um exemplo dentre vários outros que podem ser

apontados,  como já  citado anteriormente,  e  que certamente  denominam competências  que

poderiam ser classificadas como gerais ou comuns a todos os profissionais da saúde. 

Então, o fato de os enfermeiros responderem que, no desenvolvimento de sua prática,

não utilizam as competências específicas extremamente (Likert5) leva-nos a reflexão de que

algumas descrições apontadas nas DCNs, são duvidosas, oferecendo entendimento de serem

gerais ou comuns e não específicas, como estão classificadas.

Analisando mais diretamente as respostas dos enfermeiros, fizemos uma leitura crítica

tentando entender, uma a uma as respostas,o porquê de não apresentarem uma porcentagem

de acerto maior no questionário, considerando que o nosso referencial para a coleta de dados

foi a descrição da DCNs. 

Assim, percebemos que as competências que mais obtiveram acertos (50 a 100%) para

os dois grupos, consideradas específicas, apresentaram no corpo de sua descrição palavras

chaves, como enfermeiro, cuidar, exercício profissional, enfermagem, equipe de enfermagem,

cuidar em enfermagem, assistência/cuidado de enfermagem, cuidados de enfermagem, ações

de enfermagem, processo de trabalho em enfermagem e trabalhadores de enfermagem.

Essas  palavras  ou  expressões,  foram  consideradas  chave  para  a  interpretação  e

possivelmente  direcionaram  sua  compreensão,  possibilitando  maior  percentual  de  acerto,

estão contidas nas competências  específicas  Q8- incorporar a ciência/arte  do cuidar como

instrumento de interpretação profissional; Q10 - desenvolver formação técnico-científica que

confira  qualidade  ao  exercício  profissional;  Q18  -  Coordenar  o  processo  de  cuidar  em

enfermagem,  considerando  contextos  e  demandas  sociais;  Q19  -  reconhecer-se  como

coordenador  do  trabalho  da  equipe  de  enfermagem,  Q22  -  usar  adequadamente  novas

tecnologias,  tanto  de  informação  e  comunicação,  quanto  de  ponta  para  o  cuidar  de

enfermagem; Q25 - intervir no processo de saúde-doença responsabilizando-se pela qualidade
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da assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes  níveis  de atenção à saúde,  com

ações  de  promoção,  prevenção,  proteção  e  reabilitação  à  saúde,  na  perspectiva  da

integralidade  da  assistência;  Q26  -  prestar  cuidados  de  enfermagem  compatíveis  com as

diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da

comunidade;  Q27 - compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de

enfermagem às diferentes demandas dos usuários; Q28;  - integrar as ações de enfermagem às

ações  multiprofissionais,  Q29  -  gerenciar  o  processo  de  trabalho  em  enfermagem  com

princípios de Ética e de Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo

em todos os âmbitos de atuação profissional;  Q30 - planejar, implementar e participar dos

programas de formação e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;

Q35 - utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da

assistência à saúde;  Q37 - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades

de política e planejamento em saúde e Q39 - Cuidar da própria saúde mental e buscar seu

bem-estar como cidadão e enfermeiro.

Acreditamos  para  esses  termos  ajudaram  os  enfermeiros  a  julgar  que  são

competênciasespecíficas da profissão, ainda que não tinham obtido acertos de 100% a não ser

a competência Q27 para o grupo 1 e Q29, para o grupo 2, cuja descrição estavam presentes as

expressões equipe de enfermagem e trabalho em enfermagem, respectivamente.

A Lei do Exercício Profissional, como já apontado anteriormente, em seu artigo 11,

apresenta aspectos descritos como privativos do enfermeiro, tendo uma grande correlação e

entendimentos semelhantes ao descrito nas DCNs, sendo compreendidos pelos enfermeiros

em mais de 50 % das respostas para as questões que envolvem atividades específicas acima

descritas (Q8, Q10, Q18, Q19, Q22, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q35, Q37 e Q39).

Já o PPP da instituição na qual foi utilizada no estudo apresenta descritas funções e

habilidades que são privativas ao enfermeiro e que obedecem à Lei do Exercício Profissional,

bem como se elucidam algumas dessas funções e habilidade. A verificação das descrições

específicas das DCNs ainda deixa dúvidas de estarem contempladas, podendo, em algumas

delas, houver subentendidos, o que reforça ainda mais a impressão de que a Lei do Exercício

da Profissional não foi considerada ao se descreverem as competências específicas nas DCNs.

Essas implicações sobre a especificidade das competências pode ser fruto do fato de

que o profissional de enfermagem, ainda na sua formação, não adquire propriedade sobre o

conteúdo total  do referencial  utilizado em seu currículo, o que se reflete no entendimento

referente às competências nele embasados. Outro fator que talvez colabore para esse fato pode

ser a abordagem tardia do aluno na graduação sobre as competências do enfermeiro, pois,
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segundo a pesquisa apresentada pelos autores, os alunos levados a ênfase no fazer, não sendo

estimulados a pensar para compreender o significado de cada uma das competências.49

Tabela 6: Análise descritiva e teste de Mann-Withney para comparação das questões entre o grupo 1 (até
2005) e grupo 2 (a patir de 2005)

Competência
Questã

o

 Grupo 1 (N = 34)  Grupo 1 (N = 18)  p-valor
(Mann-

Withney)Média Mediana
Desvio
Padrão

Média Mediana
Desvio
Padrão

Competências
comuns

Q1  4,00 4,00 0,65  4,3 4,0 0,6  0,1495
Q2 3,94 4,00 0,78 4,3 4,0 0,7 0,1452
Q3 3,82 4,00 0,72 4,2 4,0 0,6 0,0643
Q4 3,94 4,00 0,65 4,2 4,0 0,5 0,1405
Q5 3,94 4,00 0,69 4,1 4,0 0,5 0,6182
Q6 3,56 4,00 0,99 3,6 3,5 0,9 0,8480

Competências
específicas

Q7  4,06 4,00 0,60  4,1 4,0 0,7  0,7657
Q8 3,94 4,00 0,65 4,1 4,0 0,8 0,4558
Q9 3,50 4,00 0,79 3,6 4,0 0,9 0,6808
Q10 3,65 4,00 0,77 3,4 4,0 1,0 0,5954
Q11 3,41 3,00 0,66 3,0 3,0 1,1 0,3734
Q12 3,79 4,00 0,91 4,1 4,0 0,4 0,4441
Q13 3,15 3,00 1,05 3,2 3,0 0,9 0,8079
Q14 3,79 4,00 0,64 4,0 4,0 0,0 0,1679
Q15 3,74 4,00 0,62 3,4 3,5 0,8 0,1143
Q16 3,76 4,00 0,85 3,2 3,0 0,9 0,0230
Q17 3,26 3,00 0,83 3,4 4,0 0,8 0,4429
Q18 3,26 3,00 0,83 3,3 3,5 0,8 0,5446
Q19 3,94 4,00 0,98 3,7 4,0 1,0 0,3639
Q20 4,21 4,00 0,59 4,4 4,0 0,6 0,2916
Q21 3,50 4,00 0,75 3,6 4,0 0,6 0,7340
Q22 3,65 4,00 0,54 3,5 4,0 0,8 0,5732
Q23 3,44 3,50 0,79 3,2 3,0 0,7 0,3647
Q24 3,56 4,00 0,96 3,8 4,0 0,5 0,3805
Q25 3,62 4,00 0,92 3,8 4,0 0,5 0,7068
Q26 3,82 4,00 0,67 4,1 4,0 0,6 0,1592
Q27 3,44 4,00 0,86 3,5 4,0 0,6 0,8995
Q28 3,71 4,00 0,68 3,9 4,0 0,5 0,3658
Q29 4,15 4,00 0,56 3,9 4,0 0,5 0,1064
Q30 3,56 3,50 0,93 3,1 3,0 0,9 0,1705
Q31 3,24 3,00 0,85 2,9 3,0 1,1 0,3849
Q32 3,03 3,00 1,19 2,9 3,0 1,2 0,8127
Q33 4,24 4,00 0,61 4,3 4,0 0,6 0,5927
Q34 3,65 4,00 0,81 3,6 4,0 0,5 0,4441
Q35 3,91 4,00 0,57 3,9 4,0 0,4 0,8055
Q36 2,82 3,00 1,19 2,6 2,5 1,0 0,4593
Q37 3,38 4,00 0,99 3,7 4,0 0,6 0,3929
Q38 2,68 3,00 0,98 3,17 3,00 1,42 0,1789
Q39  3,94 4,00 0,69  4,06 4,00 0,73  0,5764

Em seguida foi avaliada, estatisticamente, a diferença entre os grupos em relação a

cada uma das 39 questões em seus formatos originais (escala Likert). Para tanto, utilizou-se o



46

teste  de  Mann-Withney.  Foi  detectada  diferença  estatisticamente  significativa  somente  na

questão 16, com p-valor igual a 0,0230. Na tabela 6 podemos observar que, em média, o valor

da questão 16 em destaque é maior entre indivíduos do Grupo 1 (média de 3,76 versus 3,17 e

mediana de 4 versus 3). 

Não foi detectada diferença estatisticamente significativa em nenhuma outra questão,

uma vez que p-valor foi maior que 0,05 em todos os outros casos. Com relação à competência

Q16 – “atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos” - foi detectada

diferença estatística entre os grupos, o que nos desperta sentimento de indignação, pois todos

os profissionais participantes da pesquisa atuam em um complexo de hospitais escola de uma

instituição formadora de profissionais de enfermagem e medicina, e seu contato com alunos

em atividades da graduação é rotineiro. Assim ao questionarmos sobre o grau de utilização

dessa competência (Q16), esperávamos a resposta “extremamente”, considerando a relação e

vínculo  com  os  estudantes.   É  reforçado  ainda  pelo  descrito  no  PPP  do  enfermeiro

institucional que relata que uma das suas funções é de “Prestar auxílio didático a estudantes,

aprimorandos e estagiários no decorrer de suas atividades”42. O que reforça ainda essa ideia é

verificar, nas competências gerais ou comuns descritas nas DCNs da enfermagem, a educação

permanente  como  “[...]  responsabilidade  e  compromisso  com  a  educação  e  o

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais [...]”

           Concordamos, portanto, com um dos autores estudados que descreve queo profissional

de enfermagem na sua atuação prática deve ter uma postura motivadora perante os alunos da

graduação,  pois  isso  tem  a  função  catalisadora  na  busca  motivacional,  buscando  sua

automotivação, despertando maior envolvimento deles.50

Tabela 7: Frequência cruzada e teste exato de qui-quadrado para comparação das questões
(competências) entre o grupo 1 (até 2005) e grupo 2 (a partir de 2005)                  (continua)
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Questão Categoria Estatistica
Grupo

Total p-valor
1 2

Q1 Gerais N 28 12 40 0,3001
% linha 70 30

Especificas N 6 6 12
  % linha 50 50   

Q2 Gerais N 13 6 19 0,7715
% linha 68 32

Especificas N 21 12 33
  % linha 64 36   

Q3 Gerais N 23 15 38 0,3286
% linha 61 39

Especificas N 11 3 14
  % linha 79 21   

Q4 Gerais N 11 5 16 0,7651
% linha 69 31

Especificas N 23 13 36
  % linha 64 36   

Q5 Gerais N 9 6 15 0,7493
% linha 60 40

Especificas N 25 12 37
  % linha 68 32   

Q6 Gerais N 19 11 30 0,7749
% linha 63 37

Especificas N 15 7 22
  % linha 68 32   

Q7 Gerais N 23 9 32 0,2439
% linha 72 28

Especificas N 11 9 20
  % linha 55 45   

Q8 Gerais N 15 6 21 0,5578
% linha 71 29

Especificas N 19 12 31
  % linha 61 39   

Q9 Gerais N 16 10 26 0,7712
% linha 62 38

Especificas N 18 8 26
  % linha 69 31   

Q10 Gerais N 14 6 20 0,7656
% linha 70 30

Especificas N 20 12 32
  % linha 63 38   
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Tabela 7: frequência cruzada e teste exato de qui-quadrado para comparação das questões
(competências) entre o grupo 1 (até 2005) e grupo 2 (a partir de 2005)            (continuação)

Q11 Gerais N 15 9 24 0,7738
% linha 63 38

Especificas N 19 9 28
  % linha 68 32   

Q12 Gerais N 18 10 28 1,0000
% linha 64 36

Especificas N 16 8 24
  % linha 67 33   

Q13 Gerais N 12 8 20 0,5605
% linha 60 40

Especificas N 22 10 32
  % linha 69 31   

Q14 Gerais N 10 8 18 0,3618
% linha 56 44

Especificas N 24 10 34
  % linha 71 29   

Q15 Gerais N 13 5 18 0,5481
% linha 72 28

Especificas N 21 13 34
  % linha 62 38   

Q16 Gerais N 12 7 19 1,0000
% linha 63 37

Especificas N 22 11 33
  % linha 67 33   

Q17 Gerais N 14 7 21 1,0000
% linha 67 33

Especificas N 20 11 31
  % linha 65 35   

Q18 Gerais N 17 8 25 0,7756
% linha 68 32

Especificas N 17 10 27
  % linha 63 37   

Q19 Gerais N 2 2 4 0,6021
% linha 50 50

Especificas N 32 16 48
  % linha 67 33   

Q20 Gerais N 18 12 30 0,3898
% linha 60 40

Especificas N 16 6 22
  % linha 73 27   

Tabela 7: frequência cruzada e teste exato de qui-quadrado para comparação das questões
(competências) entre o grupo 1 (até 2005) e grupo 2 (a partir de 2005)             (continuação)
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Q21 Gerais N 14 10 24 0,3880
% linha 58 42

Especificas N 20 8 28
  % linha 71 29   

Q22 Gerais N 9 4 13 1,0000
% linha 69 31

Especificas N 25 14 39
  % linha 64 36   

Q23 Gerais N 12 5 17 0,7580
% linha 71 29

Especificas N 22 13 35
  % linha 63 37   

Q24 Gerais N 15 8 23 1,0000
% linha 65 35

Especificas N 19 10 29
  % linha 66 34   

Q25 Gerais N 9 7 16 0,5286
% linha 56 44

Especificas N 25 11 36
  % linha 69 31   

Q26 Gerais N 7 4 11 1,0000
% linha 64 36

Especificas N 27 14 41
  % linha 66 34   

Q27 Gerais N 0 3 3 0,0369
% linha 0 100

Especificas N 34 15 49
  % linha 69 31   

Q28 Gerais N 9 3 12 0,5075
% linha 75 25

Especificas N 25 15 40
  % linha 63 38   

Q29 Gerais N 2 0 2 0,5385
% linha 100 0

Especificas N 32 18 50
  % linha 64 36   

Q30 Gerais N 5 4 9 0,7017
% linha 56 44

Especificas N 29 14 43
  % linha 67 33   

Tabela 7: frequência cruzada e teste exato de qui-quadrado para comparação das questões
(competências) entre o grupo 1 (até 2005) e grupo 2 (a partir de 2005)               (conclusão)
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Q31 Gerais N 7 5 12 0,7308
% linha 58 42

Especificas N 27 13 40
  % linha 68 33   

Q32 Gerais N 16 10 26 0,7712
% linha 62 38

Especificas N 18 8 26
  % linha 69 31   

Q33 Gerais N 20 14 34 0,2273
% linha 59 41

Especificas N 14 4 18
  % linha 78 22   

Q34 Gerais N 20 11 31 1,0000
% linha 65 35

Especificas N 14 7 21
  % linha 67 33   

Q35 Gerais N 7 3 10 1,0000
% linha 70 30

Especificas N 27 15 42
  % linha 64 36   

Q36 Gerais N 15 9 24 0,7738
% linha 63 38

Especificas N 19 9 28
  % linha 68 32   

Q37 Gerais N 7 2 9 0,4703
% linha 78 22

Especificas N 27 16 43
  % linha 63 37   

Q38 Gerais N 21 11 32 1,0000
% linha 66 34

Especificas N 13 7 20
  % linha 65 35   

Q39 Gerais N 9 2 11 0,2914
% linha 82 18

Especificas N 25 16 41
  % linha 61 39   

Por  fim,  o  teste  de  Qui-Quadrado  para  Independência  foi  utilizado  para

avaliar,estatisticamente,  a  associação  entre  cada  uma  das  39  questões  e  os  grupos.  Foi

detectada associação estatisticamente significativa somente entre a Q27 dos grupos, com p-

valor igual a 0,0369. 
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Na Tabela 7 temos que 17% dos indivíduos do Grupo 2 relatam competência geral ou

comum nessa questão, sendo ela classificada nas DCNs como específica e, no Grupo 1, não

houve a classificação de geral ou comum. 

Para a mesma questão (Q27), verificamos que 38% dos indivíduos do Grupo 1 e 11%

do grupo 2 classificaram a competência descrita como especifica.

Não foi detectada nenhuma outra associação estatisticamente significativa,  uma vez

que p-valor foi maior que 0,05 em todos os outros casos. 

A  diferença  estatística  detectada  na  Q27  -  compatibilizar  as  características

profissionais dos agentes das equipes de enfermagem às diferentes demandas dos usuários -

mostra que a totalidade dos profissionais do grupo 1 (formados antes das DCNs) afirmam que

é uma competência geral ou comum. Para o grupo 2, essa unanimidade não ocorre, sendo

assim,  existe uma contradição no descrito nas DCNs em que se aponta uma competência

específica. 

Talvez  possamos  relacionar  essa totalidade  na afirmação do grupo 1 ao  tempo  de

atuação  profissional,  pois  experiência  de  realizar  essa  tarefa  descrita  na  Q27,

corriqueiramente, torna-a uma atividade comum, sendo compreendida como uma competência

geral ou comum.

Essa competência (Q27), apesar de estar como específica nas DCNs, remete-nos ao

trabalho  em equipe,  tanto  valorizado  na  profissão  de  enfermagem  e  embasado  por  lei  e

princípios. Na compreensão dos autores sobre o significado desta competência, verificamos

ser nada maisdo que unificar as características profissionais de cada enfermeiro para atender à

demanda de saúde da população. Assim, há necessidade de os indivíduos interagirem com o

próximo, desenvolvendo habilidades em conjunto para um propósito comum51.
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6 CONCLUSÃO

A partir do objetivo proposto, considerando as respostas dos sujeitos do estudo, foi

possível  avaliar  a  percepção  dos  enfermeiros  referentes  à  utilização  das  competências

descritas nas DCNs na sua atuação prática.

As respostas apresentadas pelos dois grupos do estudo apontam para a utilização “mais

ou menos” e “bastante” das competências gerais ou comuns e específicas descritas nas DCNs,

como parte integrante do processo de trabalho dos enfermeiros,resultados obtidos por meio do

uso da escala de Likert.

Desta  forma,  podemos  verificar  um  descompasso  entre  a  formação  e  a  prática

profissional,  tanto para os enfermeiros  formados  após da promulgação das DCNs (2001),

como para os formados anteriormente a elas.  

Ainda se pode verificar que existe um entendimento conturbado no que se refere às

classificações das competências descritas nas DCNs, os profissionais não entendem se são

gerais ou comuns e específicas, classificando-as de forma inadequada. No entanto, queremos

deixar claro que,em nosso entender, há falha nessa classificação, pois a leitura delas também

nos deixa a  dúvidas parecendo que algumas delas  são gerais  ou comuns,  mesmo estando

descritas como específicas.

Quanto à compreensão de uma definição de competência profissional para a formação

de enfermeiros, acreditamos que cada escola faz sua opção. A maioria de nossos entrevistados

adotou o conceito utilizado por esta faculdade, apesar de muitos não serem formados nela. Tal

fato pode estra relacionada à convivência continua com estudantes e professores em campo de

estágio, bem como `a condição de serem professores preceptores de campo aos estudantes.

Sabemos da complexidade do assunto em questão. Mesmo assim, pode-se sugerirque

estudantes,  escolas,  profissionais  da  prática  e  conselhos,  estejam  mais  inseridos  em  um

movimento de reformulação das competências,  procurando a inter-relação com as leis que

regem a  profissão  para  que  não  haja  entendimento  dissociado,  que  pode  comprometer  a

identidade da profissão de enfermeiros.
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APÊNDICE A

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Identificação

1. Data da Entrevista:____/ ___ /_____                       

2. Nome (Sigla do nome do Entrevistado):_______________ 

3. Data de Nascimento:___ /___/___idade:________ anos  

4. Sexo: 1. (     ) Feminino    2. (     )Masculino 

5. Estado civil: 

a. (     ) Solteiro   (a)                                 b. (     ) Casado  (a)

c. (     ) Separado (a)                                d. (     ) Viúvo (a)            

e. (     ) Outro(a)    

6. Local de atuação profissional

a. (     ) HC I (Clínicas)           b. (     ) HC II (Materno Infantil)   

c. (     ) HC III (São Francisco)                                                  

7. Tempo de atuação profissional: 

a. (   )  anos                                                  

8 . Qual o ano de término, e em qual instituição de ensino 

superior obteve sua formaçãoenfermeiro (a)? 

9. Você se recorda da definição de competência a qual seu 

curso utilizou como referencial para o ensino?

a. (   ) Sim  

b. (   ) Não    

10. Das definições de competências descritas abaixo, qual você 

entende como principio para sua atuação prática 

profissional?

a.(   )  capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de
situação, apoiado em conhecimentos (recursos cognitivos), mas sem
se limitar-se a eles.

b.(    )  capacidade  de reunir  e  agrupar  meios  para  atuar  em uma
situação, articulando–os de forma relevante e apropriada, não se usa
apenas  a  aplicação  dos  meios,  mas  a  construção  desses  recursos
frente a uma situação da prática profissional

c.(    )  competência  profissional  a  capacidade  de  mobilizar
articuladamente  diferentes  recursos  (cognitivos,  afetivos,
psicomotores)  que permitam abordar/resolver  situações  complexas
referentes à prática profissional.

d.(      ) outras.
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Definições

Competências Gerais: comuns a todas as profissões da área de saúde

Competências específicas: especificas de cada área profissional

Competências e habilidades dos enfermeiros descritas pelo DCNs

O quanto você utiliza estas competências na sua prática?

1

Nunca

2

Muito
pouco

3

Mais ou
menos

4

Bastante

5

Extremamente

1- Atenção à saúde : os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve
assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Os
profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética,
tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do
problema de saúde, tanto a nível individual como coletivo;

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
2- Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões
visando  o  uso  apropriado,  eficácia  e  custo-efetividade,  da  força  de  trabalho,  de  medicamentos,  de  equipamentos,  de
procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a
conduta mais apropriada;

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
3- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das informações a eles
confiadas,  na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral.  A comunicação envolve comunicação
verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de
comunicação e informação

Competência comum              Competência específica             
(   )                                          (   )                                           
4- Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumirem posições
de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade.  A liderança envolve compromisso,  responsabilidade,
empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
5- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento e administração tanto da
força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores,
empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
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6- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na
sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde deve m aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a
educação e  o treinamento/estágios  das  futuras  gerações de profissionais,  não apenas transmitindo  conhecimentos,  mas
proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços.
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                          
7- atuar profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                          
8- incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
10- desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
11-compreender  a  política  de  saúde  no  contexto  das  políticas  sociais,  reconhecendo  os  perfis  epidemiológicos  das
populações;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
12- reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência,
entendida  como  conjunto  articulado  e  contínuo  das  ações  e  serviços  preventivos  e  curativos,  individuais  e  coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
13- atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
14- ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo
de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
15- reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
16- atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;
Competência comum              Competência específica             
(   )                                          (   )                                           
17- responder  às especificidades regionais  de saúde através de intervenções planejadas estrategicamente,  em níveis  de
promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades;

Competência comum              Competência específica              
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(   )                                          (   )                                           

18- Coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas sociais
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
19- reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
20- assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em saúde.
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
21- promover  estilos de vida saudáveis,  conciliando as necessidades tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua
comunidade, atuando como agente de transformação social;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
22-  usar  adequadamente  novas  tecnologias,  tanto  de  informação  e  comunicação,  quanto  de  ponta  para  o  cuidar  de
enfermagem;

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
23-  atuar  nos  diferentes  cenários  da  prática  profissional  considerando  os  pressupostos  dos  modelos  clínico  e
epidemiológico;

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
24- identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes e determinantes;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
25- intervir no processo de saúde-doença responsabilizando-se pela qualidade da assistência/cuidado de enfermagem em
seus  diferentes  níveis  de  atenção  à  saúde,  com  ações  de  promoção,  prevenção,  proteção  e  reabilitação  à  saúde,  na
perspectiva da integralidade da assistência;
Competência comum              Competência específica           
(   )                                          (   )                                           
26- prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e
pelos diferentes grupos da comunidade

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                          
27-  compatibilizar  as  características  profissionais  dos  agentes  da  equipe  de  enfermagem  às  diferentes  demandas  dos
usuários;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
28- integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
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Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
29- gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, com resolutividade tanto em
nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
30- planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem
e de saúde;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
31- planejar  e implementar  programas  de educação e promoção à saúde,  considerando a  especificidade  dos diferentes
grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
32-  desenvolver,  participar  e  aplicar  pesquisas  e/ou  outras  formas  de  produção  de  conhecimento  que  objetivem  a
qualificação da prática profissional;

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
33- respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da profissão
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
34- interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
35- utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da assistência à saúde;

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
36- participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde;
Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
37- reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e planejamento em saúde.

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
38 – Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde

Competência comum              Competência específica              
(   )                                          (   )                                           
39 – Cuidar da própria saúde mental e buscar seu bem-estar como cidadão e enfermeiro
Competência comum              Competência específica              
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(   )                                          (   )                                           
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO

De acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
Título: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DAS

COMPETÊNCIAS DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE SUA PRÁTICA

Pesquisador: Deybson Rogério Biondo
Orientador: Prof. Dr. Pedro Marco Karan Barbosa
Colaboradora: Amanda Carolina Leocádio

Prezado (a) Enfermeiro (a),
Estamos  realizando  um estudo  referente  ao  mestrado  acadêmico  da  Faculdade  de

Medicina de Marília (Famema).  Este estudo será feito por meio de um questionário,  onde
estão  listados  todas  as  competências  descritas  nas  diretrizes  curriculares  nacionais  para  o
curso de Enfermagem, onde os profissionais definirão o grau de uso dessas competências em
sua prática profissional, aplicados aos enfermeiros (as) que atuam na assistência nos Hospitais
das Clínicas do complexo Famema, nas suas três unidades (HCI, HCII e HCIII), com objetivo
de avaliar a percepção dos enfermeiros à utilização das competências descritas nas diretrizes
curriculares  nacionais  para  o  desenvolvimento  de  sua  prática  profissional.  Para  isso,
solicitamos a sua participação na presente pesquisa.

Esclarecemos que a decisão de participar ou não é pessoal e será totalmente respeitada.
As suas informações serão tratadas com absoluto sigilo. Não há necessidade de que você se
identifique,  sendo garantido o anonimato.  Se for do seu interesse,  você pode conhecer os
dados  do  estudo.  As  informações  obtidas  serão  utilizadas  exclusivamente  para  fins  de
pesquisa e poderão ser publicadas em revistas científicas. Estaremos a sua disposição para os
esclarecimentos e orientação para que você necessitar. O participante a qualquer momento
pode pedir sua retirada da pesquisa. Garantimos, ainda, que os procedimentos de estudo não
implicam  riscos  ou  desconforto  e,  caso  você  ainda  se  sinta  desconfortável,  poderemos
conversar sobre isso e você poderá interromper sua participação a qualquer momento. Em
caso de dúvida, você pode procurar o pesquisador responsável.

Eu, _________________________________________, RG_______________, abaixo
assinado,  concordo  em  participar  da  pesquisa  “PERCEPÇÃO  DOS  ENFERMEIROS
REFERENTES  À  UTILIZAÇÃO  DAS  COMPETÊNCIAS  DAS  DIRETRIZES
CURRICULARES  NACIONAIS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DE  SUA
PRÁTICA”, como participante. Fui devidamente informado e esclarecido pelo coordenador
do projeto e mestrando Deybson Rogério Biondo, sobre a pesquisa, os procedimentos nela
envolvidos, assim como possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi-
me  garantido  que  posso  retirar  meu  consentimento  a  qualquer  momento,  sem  qualquer
implicação, e que poderei conhecer os resultados do estudo.

Tenho  ciência  do  exposto  acima  e  desejo  participar  desta  pesquisa  da  forma
recomendada pelo pesquisador que descreve esse documento.

Marília, ............, de ................................ de 201....

_______________________                             __________________________
               Assinatura do pesquisador                                  Assinatura do participante 

Deybson Rogério Biondo
RG 25.331.837-3 / (14) 3301 1940
deybsonbiondo@gmail.com  Cref 036171-G/SP
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ANEXO A

Parecer Consubstanciado do CEP
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