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Resumo: A prática de cuidar de pessoas doentes existe desde dos tempos remotos, 

modernamente, devemos a Florence Nightingale a outras expoentes a concepção da 

enfermagem como profissão. No setor saúde tornou imperativo que a ciência buscasse 

métodos diagnósticos cada vez mais sensíveis e precisos, a gestão do conhecimento e gestão 

de competência é a capacidade desenvolvida .Mapear habilidades organizacionais  e aprender 

a aprender e estimular o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e desenvolvimento. 

Buscando ferramentas através da qual as competências  são avaliadas.  
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Matriz de competência: Um novo olhar para a enfermagem da medicina diagnóstica 

A prática de cuidar de pessoas doentes existe desde dos tempos remotos, modernamente, 

devemos a Florence Nightingale e a outras expoentes a concepção da Enfermagem como 

profissão, que hoje é central na garantia dos cuidados em saúde, cuidados estes cada vez mais 

desenvolvidos por equipes multidisciplinares e com potencial de maior  proximidade com as 

pessoas, mediante o uso das tecnologias digitais, principalmente num mundo cada vez mais 

global (1). 

No setor saúde tornou imperativo que a ciência buscasse métodos diagnósticos cada vez mais 

sensíveis e precisos. Assim, surgiu a especialidade denominada medicina diagnóstica , a qual 

é considerada como um conglomerado de especialidades direcionadas à realização de exames 

complementares, que contribuem em toda a cadeia de saúde: prevenção, diagnóstico, 

prognóstico e acompanhamento terapêutico (2, 3). 

Atualmente a Enfermagem é a profissão que representa a maior força de trabalho na área da 

saúde no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), e foi considerada, pelo 

17º ano consecutivo, de acordo com a pesquisa realizada pela Organização Gallup, a profissão 

mais confiável e ética dentre todas as avaliadas. No Brasil, conforme dados com Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), existem mais de 2,3 milhões de profissionais da 

enfermagem (incluindo enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras) que atuam no âmbito da 

assistência, da gestão, do ensino e da pesquisa (4,5) 

Ao considerar o relevante papel da equipe de enfermagem dentro do contexto da medicina 

diagnóstica  e o atual ambiente de trabalho  que exige agilidade e altos índices de eficiência e 

de eficácia para que as empresas atinjam e se mantenham em um patamar de excelência. 

Como consequência, o fluxo de informações e o conhecimento gerado em sua decorrência são 

as principais características das atuais sociedades industrializadas. Os ambientes de inovações 

propiciados por esses mercados são a tônica de nossa realidade. As organizações que 

pretendem manter-se no mercado não se devem eximir de acompanhar esse processo de 

inovação (6). 

A gestão do conhecimento e gestão de competência é a capacidade desenvolvida pelas 

organizações de mapear habilidades organizacionais  e aprender a aprender e estimular o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e desenvolvimento . 

Objetivo: Favorecer o melhor aproveitamento dos recursos humanos e capital intelectual na 

organização visam ao alto desempenho e sustentabilidade corporativa. Este deve ser 

alicerçado em programas de excelência.  

Aprimorar o sistema de gestão do capital humano da organização, para que todo o 

conhecimento esteja alinhado com os resultados da organização, entendendo a nova visão do 

mercado. 

Justificativa: O sistema de mensuração do capital intelectual sob a ótica do capital humano, 

quando operacionalizado, necessita seguir alguns princípios e táticas operacionais, conforme 

as linhas de orientação traçadas no planejamento estratégico da organização, sendo estas:  (7) 

 Avaliar objetivos e resultados (estabelecer objetivos e medir resultados); 



  

 

 Tendências (mostram o processo ao longo do tempo); 

 Vetores e Velocidade (mostram uma direção para um objetivo e velocidade em que este 

objetivo está sendo alcançado); 

 Fácil de entender (estar claro como todas as medidas são calculadas) 

Modelo proposto para Excelência da Gestão do Conhecimento  

O modelo de gestão proposto integra todas as questões que baseiam o alto nível de 

desempenho. Esses por sua vez são os atuais responsáveis por reduzir  desperdícios, aumentar  

a desempenho das equipes, aproveitar melhor o capital humano através do conhecimento de  

cada indivíduo e por fim, alinhar toda a gestão da empresa com os conceitos inovadores de  

excelência e qualidade elevando a gestão corporativa a níveis de classe mundial. A 

capilarização dos conceitos e diretrizes deve ser total, ou seja, ela deve acontecer por todos  os 

níveis, sendo esses táticos, operacionais ou estratégicos. Os conceitos que regem esse  modelo 

são: (figura 1) 

 

 

Fonte: Auriemo CC, Rosenfeld LGM. A medicina diagnóstica no Brasil. Em: Amorin MCS, Perillo EBF. 

organizadores. Para entender a saúde no Brasil. São Paulo (SP): LCTE; 2006. p. 159-67 

• CHA: O conhecimento humano disponível no mercado tem sua captação e 

manutenção,com base nos conceitos do CHA (conhecimento, habilidade e atitude) de acordo 

com o nível organizacional que se busca o profissional. 

• Filosofia Lean: Trabalha para que se enxuguem os desperdícios e principalmente os de 

conhecimento. 

• Matriz de competências: Ferramenta de gestão das competências para a função 

exercida na organização através do desenvolvimento do conhecimento habilidades e atitudes. 

Matriz de Competência  

Uma matriz de competência é uma ferramenta, através da qual, as competências de uma 

pessoa são avaliadas. É usada como um meio, para definir as competências necessárias para 

uma determinada posição, bem como uma ferramenta para ajudar a identificar os indivíduos 



  

 

mais adequados para o trabalho. A mesma enfoca três aspectos do perfil dos colaboradores, 

para determinadas funções, que são: funcional, gerencial e comportamental (1).  

Funcional: Refere-se às competências técnicas ou habilidades que seriam necessárias para 

que um profissional realize seu trabalho. Isto varia dependendo do trabalho. 

 Gerencial: Refere-se à habilidade de trabalhar produtivamente com outras pessoas. Esta pode 

ser classificada em: organizacional, relacionados à pessoa e o papel da liderança, isso inclui 

vários aspectos, tais como, desenvolvimento de equipe, tomada de decisões, comunicação, 

delegação e gestão de recursos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Comportamental: Refere-se ao interpessoal e às "pessoas" as habilidades de um indivíduo. 

Este é o lugar onde soft skills (habilidades sociais no trabalho) de uma pessoa são 

categorizados. Tais competências como liderança, trabalho em equipe, motivação, 

adaptabilidade, comunicação, orientação para o trabalho, iniciativa e dinamismo, entre outros 

(figura 2) 

 

 

Exemplo:Matriz de competências  pois e essencial para o desenvolvimento da equipe de enfermagem 

Gestão de conhecimento é a capacidade de gerenciar, descobrir, mapear, classificar, captar, 

distribuir, criar, multiplicar e reter conhecimento com eficiência, eficácia e efetividade. 

Gestão de competência é a capacidade de gerenciar o conjunto dos conhecimentos (saber 

formal), habilidades (saber fazer)e atitudes (quer fazer) e projeção da competência essencial 

para o futuro. 

Assim tornando o profissional de enfermagem apto para atuação em várias áreas, focando no 

desenvolvimento do profissional e de sua carreira.Mapear as competências nos permite uma 

visão 360 ° para o desenvolvimento da equipe de enfermagem na gestão do conhecimento e 

de competência. Se torna essencial para o desenvolvimento da equipe dentro de um novo 

paradigma de trabalho tornando mais acessível. 

Gerenciar o conhecimento através da sistemática apresentada pode promover o aumento da 

taxa de inovação dos processos e produtos dentro de uma organização, uma vez que o 



  

 

individuo é estimulado a aprender continuamente. A interação proposta, pelo modelo 

sugerido, entre o mapeamento e a matriz de competências, promove a identificação das 

expertises que agregam valor ao produto gerando a propriedade intelectual da empresa através 

do conhecimento bem como outros ativos e valores intangíveis. 

Considerações  

Aplicação da matriz de competências como ferramenta organizacional para gestão do capital 

humano e intelectual através do desenvolvimento do conhecimento holístico, corporativo e 

estratégico de forma a mitigar a incerteza do nível operacional em relação aos objetivos da 

corporação. Tornando a velocidade na compreensão e aplicação efetiva destes como fator 

competitivo e de sustentabilidade corporativa. 

Referência Bibliográfica 

1-Marques R, Gregório J, Pinheiro F, Póvoa P, Da Silva MM, Lapão LV. How can 

information systems provide support to nurses’ hand hygiene performance? Using 

gamification and indoor location to improve hand hygiene awareness and reduce hospital 

infections. BMC Med Inform Decis Mak. 2017;17(1):15. doi: 10.1186/s12911-017-0410-z. 

2- Campana GA, Oplustil CP, Faro LB. Tendências em medicina laboratorial. J Bras Patol 

Med Lab [on-line]. 2011 ago. [citado 29 ago. 2016]; 47(4):399-408. Disponível em: 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-

24442011000400003  

3- Auriemo CC, Rosenfeld LGM. A medicina diagnóstica no Brasil. Em: Amorin MCS, 

Perillo EBF. organizadores. Para entender a saúde no Brasil. São Paulo (SP): LCTE; 2006. p. 

159-67. 

4- Brenan M. Nurses keep healthy lead as most honest, ethical profession. News Gallup 

[Internet] 2017 [Cited in 2020 Sep 17]. Available 

from:https://news.gallup.com/poll/224639/nurses-keep-healthy-lead-honest-ethical-

profession.aspx 

5-Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Observatório de Enfermagem. Profissionais 

infectados com COVID-19 informado pelos enfermeiros responsáveis 

técnicos/coordenadores. Observatório da Enfermagem – Conselho Federal de Enfermagem 

[Internet] 2020 [Cited in 2020 Sep 17].Available from: 

http://observatoriodaenfermagem.cofen.gov.br/ 

6-Fernandes L;Escamia HJ;Satolo EG;Tamassia L;Junior EM;Gestão do conhecimento pela 

matriz de competência 2011 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2011_TN_STO_136_866_17808.pdf. 

7-Bukowitz,W.;Williams,R.Manual de gestão do conhecimento :Ferramentas e técnicas que 

criam valor para a empresa.São Paulo. 


