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RESEÑAS 

   

Práticas de gestão e gerenciamento no processo de 
trabalho em saúde, de Maira Buss Thofehrn, Sonia Maria 
Könzgen Meincke, Marilu Correa Soares e Rita Maria 
Heck. Pelotas: Ufpel, 2009. 238p. 

*Rutz Porto, Adrize 

*Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. 

Brasil.  

 
 

Esse trabalho foi organizado por Maira Buss Thofehrn, 
Sonia Maria Könzgen Meincke, Marilu Correa Soares 
e Rita Maria Heck, Doutoras em Enfermagem e 
Professoras Adjuntas da Faculdade de Enfermagem e 
do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Pelotas – UFPel / Rio 
Grande do Sul, Brasil. 
 
Esta obra foi possível pela integração entre 
investigadores dos diversos grupos de pesquisas e 
Programas de Pós-Graduação da região sul do Brasil 
e da Enfermagem do Uruguai, fornecendo subsídios 
para repensar a Enfermagem através de uma 
variedade de experiências científicas e laborais e 
vislumbrando possibilidades de transformação da 
prática em saúde.    
 
Além disso, foi indispensável o auxílio 
interinstitucional, enquanto consultoras Ad Hoc, das 
professoras e doutoras Flávia Regina de Souza 

Ramos da Universidade Federal de Santa Catarina, Silvana Martins Mishima Universidade 
de São Paulo e Maria José López Montesinos da Universidade de Murcia - Espanha, para a 
concretização deste trabalho. 
 
Os organizadores deste livro trouxeram perspectivas práticas sob a ótica da gestão e 
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gerenciamento nos distintos cotidianos dos processos de trabalho da saúde, desde 
instituições de ensino, hospitalares, atenção primária da saúde, às abordagens de 
tecnologias inovadoras no campo da enfermagem. Para atingir essa multiplicidade de 
aspectos do processo de trabalho da enfermagem, as organizadoras contaram com uma 
gama de profissionais especializados e competentes em cada área específica.  
 
“Práticas de gestão e gerenciamento no processo de trabalho em saúde” nos estimula a 
reflexão acerca do valor do planejamento de acordo com o contexto local de cada setor da 
saúde para formular e consolidar a transformação e emancipação da práxis da enfermagem. 
 
Esta publicação está organizada em três grandes capítulos distribuídos da seguinte forma: 
 

1.  SOCIALIZANDO O APRIMORAMENTO EM ENFERMAGEM: ENSINO E 
PESQUISA, que trata do Núcleo de Pesquisa NEPEn - Núcleo de Estudos e 
Práticas em saúde e Enfermagem, a importância da Especialização em 
Enfermagem da Região Sul (ESPENSUL) para a formação dos professores nos 
programas de pós-graduação e a implantação do mestrado acadêmico da 
Faculdade de Enfermagem – UFPel.  
 

2.  DISCURSOS DE REFLEXÃO CRÍTICA NA ENFERMAGEM, abordando a história 
da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) para o fortalecimento da 
profissão enfermagem, bem como a Teoria dos Vínculos Profissionais enquanto 
instrumento relacional para a formação de equipes de enfermagem saudáveis e 
experiências com a gestão do processo de trabalho nos diferentes locais: 
Unidades Básicas de Saúde com Estratégia da Saúde da Família, Programa de 
Internação Domiciliar Interdisciplinar, Centros Especializados de Atenção 
Psicossocial, Instituições de Ensino Técnico de Enfermagem com avaliação por 
habilidades e competências, a Educação em Saúde Ambiental, Unidades de 
Terapia Intensiva, Hemocentro e Instituições Geriátricas.  

 
3. TRABALHOS DE DISSERTAÇÃO, TESE E PESQUISA, apresenta a análise 

crítica do discurso na saúde mental, a liderança como instrumento gerencial da 
enfermagem, os aspectos relacionais da equipe de trabalho da enfermagem, o 
grupo de cuidadores de um programa de atendimento domiciliar, o atendimento 
em serviços de urgência e emergência, o acolhimento no processo de trabalho de 
Centros de Atenção Psicossocial, as redes de apoio a paternidade na 
adolescência.  

 
Os estudos presentes nos capítulos trazem uma vasta literatura relevante e atualizada, 
fundamentando o trabalhado dos autores-pesquisadores. De fato, remete-nos a uma obra 
com ótima qualidade epistemológica, rigor metodológico, riqueza de informações e 
instigante dinâmica para leitura.  
 
Enfim, a obra é original e significativa ao tratar temas dos distintos cotidianos em que a 
enfermagem vem, progressivamente, inserindo-se, modificando e fortalecendo a área da 
saúde.  
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