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RESUMO 
 

Liderança em Enfermagem vem sendo um dos assuntos de maior discussão no âmbito da 
enfermagem, pois não envolve o ser líder, mas do que se espera de um líder recém formado para 
promover o processo  autodesenvolvimento e como influenciar na conduta dos indivíduos, frente a 
problemática  este trabalho tem como objetivo identificar as características necessárias para o 
enfermeiro recém formado exercer a liderança. Alguns bancos de dados foram utilizados para esta 
pesquisa dentre eles: BIREME (Centro Latino- Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), revistas eletrônicas, no período de 2010 a 2020. A 
busca resultou em algumas condutas e habilidades fundamentais para que o enfermeiro recém-
formado possa adentrar ao mercado de trabalho.  
 
 
Palavras chave:  Enfermeiro Gestor, Habilidades, Primeiro Emprego, Trabalho em Equipe 
Linha de Pesquisa: Gestão dos Serviços, Comunicação e Trabalho em Saúde 

 

 

ABSTRACT 
 
Nursing leadership has been one of the most discussed subjects in the field of nursing, as it does not 
involve being a leader, but rather what is expected of a newly formed leader to promote the self-
development process and how to influence the conduct of individuals, in the face of this problem. This 
work aims to identify the necessary characteristics for the newly graduated nurse to exercise 
leadership. Some databases were used for this research, among them: BIREME (Latin American and 
Caribbean Center for Health Sciences Information), Scielo (Scientific Electronic Library Online), 
electronic journals, from 2010 to 2020. The final considerations result in some fundamental behaviors 
and skills so that the newly graduated nurse can enter the job market. 

Keywords: Nurse Manager, Skills, First Job. 
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O conceito de liderança em enfermagem foi inserido por Florence Nightingale, 

pioneira da enfermagem moderna na segunda metade do século XIX. No decorrer 

da Guerra da Criméia, Florence associou-se aos afazeres administrativos 

hospitalares e evidenciando habilidades de gerenciamento e liderança, 

supervionando as enfermeiras e organizando diariamente o cuidado aos soldados 

feridos (VILELA; SOUZA, 2010). 

Florence Nightingale, vista como a primeira administradora hospitalar, 

constatou com os resultados das tarefas realizadas na qual ela e sua equipe 

desenvolveram no hospital militar da Criméia, a importância do saber em relação às 

técnicas e instrumentos administrativos, para a organização do ambiente 

terapêutico, por meio da separação do trabalho desenvolvido pelas nurses (cuidado 

direto) e pelas ladies nurses (cuidado indireto) e na coordenação das técnicas e do 

processo de cuidado de enfermagem (SANTOS, J.L.G. et al. 2013).  

Damasceno et al., (2016) descreve que o gestor em enfermagem é um 

administrador do cuidado de enfermagem, com a sua atuação sendo voltada não 

apenas para admissão de funcionários e escalas de trabalho, mas também para 

promover o bem estar no ambiente de trabalho, favorecendo condições propícias à 

execução de tarefas e ao conforto dos clientes até a sua alta.    

Para Vilela e Sousa, (2010) o enfermeiro recém formado apresenta o não 

entrosamento com a equipe, apresenta dificuldades em se posicionar e tomar 

decisões diante da equipe de trabalho, falta de destreza em determinadas técnicas 

de enfermagem os quais dificultam exercer a liderança perante a equipe de 

enfermagem.  

O presente estudo refere-se a uma revisão bibliográfica sobre liderança em 

enfermagem, na qual visa identificar as características necessárias para o  recém 

formado exercer a liderança, buscando ampliar o conhecimento sobre o assunto. 

Para a construção deste artigo foram utilizadas as seguintes bases de dados:  

BIREME (Centro Latino- Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), revistas eletrônicas. Foram 

selecionados 19 artigos no período de 2010 a 2020, dos quais 14 foram utilizados. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Para Souza et al., (2015) o primeiro emprego é um período que desafia o 

enfermeiro em seus primeiros meses de exercício da profissão. A necessidade do 

conhecimento, de ser aceito, apoiado e adquirir o respeito pela equipe, são 

situações vivenciadas durante as suas atividades diárias. 

A liderança em enfermagem compreende nas relações, novos caminhos 

indispensáveis para definir processos de hierarquização onde os elementos em 

evolução surgem como um fio condutor auto-organizado (PEREIRA et al., 2018). 

O desenvolvimento de trabalho do enfermeiro, pode ser comumente 

subdividido em duas categorias principais e complementares entre si: assistir/cuidar 

e administrar/gerenciar. Na dimensão assistencial, o enfermeiro atua de acordo com 

as intervenções, visando a necessidade do cuidado de enfermagem tendo como 

propósito o cuidado integral ao paciente. Por outro lado, o enfermeiro gestor tem 

como a finalidade organizar todo o trabalho e recursos humanos em enfermagem, 

com a intenção de criar e implementar condições adequadas a assistência e de 

desempenho da equipe de enfermagem (OLIVEIRA, 2018). 

Segundo Scofano (2019) as definições clássicas para o termo liderança 

destacam-se: a liderança como uma necessidade associada entre uma pessoa e um 

grupo, e necessita ser exercida por intermédio da influência interpessoal, sendo 

apresentada de três formas: autocrática, democrática e liberal. Por outro lado, 

evidencia que os traços de personalidade podem distinguir um líder, mas são fortes 

razões associadas com o exercício de liderança. Porém Andreolli et al., (2020) 

acrescenta mais três estilos de liderança: transformacional, transacional e 

situacional.  

No perfil autocrático o líder desempenha um elevado nível de autoridade 

sobre seus subordinados, concentrada apenas no líder onde ele se considera 

indispensável ou insubstituível, sendo comum deste perfil apresentar reações de 
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irritação ou incompreensão com erros alheios. O líder liberal, conhecido como deixa 

andar, não determina as atividades a serem desenvolvidas, não os orientam e não 

impõe metas a serem cumpridas, característica de lideres que necessitam se 

ausentar com frequência. Por outro lado o perfil democrático os colaboradores são 

encorajados a contribuir, dar sugestões porém o líder é quem determina a decisão 

final (FERRAZ, 2015). 

Do ponto de vista de Andreolli et al., (2020) o líder é uma pessoa que tem a 

capacidade de direcionar pessoas a encontro de objetivos e propósitos, desta 

maneira alguns estilos de liderança aparentam ser mais favoráveis, por essa razão 

requerem nossa atenção. Outras habilidades necessitam estar presentes no 

direcionamento das equipes de forma que possam desempenhar adequadamente e 

se manter engajadas são: comunicação, colaboração, negociação, manejo de 

conflitos. Sendo essas, habilidades úteis em que o líder consegue alinhar as visões 

e expectativas em busca da mudança a ser realizada. 

Em contrapartida Vilela e Souza, (2010), afirmam que liderar constitui um 

processo de aprendizado contínuo, suas atividades estão diretamente ligadas com a 

disposição do enfermeiro em querer adquirir novos conhecimento para desenvolver 

as habilidades de liderança. Para desenvolver um alto nível de desempenho 

profissional o enfermeiro deve desenvolver algumas estratégias, tais como: 

autoridade, comunicação, conhecimento técnico cientifico, corresponsabilidade, 

diálogo, educação, entrosamento da equipe, observação. 

Por ser uma competência fundamental à prática do enfermeiro, a liderança 

deve ser desenvolvida e aperfeiçoada continuamente. Reconhecer os estilos de 

lideranças assumidas pelos enfermeiros pode auxiliar a estimular e impulsionar o 

desenvolvimento desta profissão tão importante. Nessa circunstância, a organização 

pode influenciar na maneira de liderar, indicando pontos positivos e negativos que 

venham facilitar ou dificultar o progresso das atividades de todos os envolvidos, o 

que necessita do líder soluções práticas e eficazes (FERREIRA et al., 2018). 

O perfil dos profissionais graduados em enfermagem, dispondo de um 

desenvolvimento generalista, humanista, crítica e reflexiva, tendo como atribuição e 
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aptidão gerais, a liderança tem como o objetivo nas atividades em equipe 

multiprofissional:  o compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 

tomada de decisão, comunicação, e gerenciamento de forma adequada e eficaz 

(VALENTE; LANZILOTTI; SCOFANO, 2019). 

Souza et al., (2015) afirma que responsabilizar-se por uma equipe é um dos 

grandes desafios enfrentados pelo enfermeiro recém graduado, as instituições 

atualmente esperam um enfermeiro com qualidade diferenciais na qual estabeleça 

boa comunicação com a equipe, saiba ser líder, modo de agir, tomada de decisão e 

ser criativo para solucionar os problemas 

Andreolli et al., (2020)  descreve que a primeira fase do desenvolvimento do 

líder é definida pela habilidade em praticar o domínio técnico e especifico e tem uma 

atribuição de tempo focado em cumprir prazos através da administração do próprio 

tempo e através do planejamento e procura obter resultados através da própria 

atividade, característica comumente encontrada em profissionais da área 

assistencial. 

Na segunda fase de desenvolvimento do líder, deve-se conseguir gerenciar a 

atividade através do trabalho dos outros, ou seja, irá incluir o planejamento das 

funções em que a equipe irá executar, designar as atribuições, incentivar, ajudar e 

avaliar. É uma etapa particularmente desafiadora pois o líder não será capaz de 

fazer com suas próprias mãos nem ao seu próprio tempo. Envolve acatar alguns 

riscos e desenvolver a aptidão do planejamento e monitoramento de atividades. 

Uma atitude ineficiente e que gera ansiedade é a posição do enfermeiro líder que 

somente distribui as tarefas aleatoriamente sem métodos de execução e abandona a 

própria equipe (ANDREOLLI, PAOLA et al., 2020).  

Atualmente a sociedade tem vivido algumas transformações radicais sem 

qualquer precedente, assim afetando diretamente o modo de administrar as 

organizações e a gestão de pessoas. Neste cenário a previsibilidade, o controle, a 

burocracia, estão perdendo cada vez mais espaço para a inovação, autonomia e 

criatividade, sendo assim aquela imagem de chefe perde força e entra o líder. Estas 
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alterações fortificam a idéia de que numa instituição seu maior patrimônio não é sua 

tecnologia mas sim as pessoas com seu potencial intelectual (MARQUES, 2013). 

Destacado por Souza et al., (2015) uma meta a ser alcançada pelo graduado 

em enfermagem é a sua inserção na equipe como profissional, podendo enfrentar o 

que ainda é desconhecido e se familiarizar com a nova realidade. Perante esse 

momento os enfermeiros sentem certa insegurança para enfrentar esta nova fase, 

pois relatam não possuir habilidades e domínios necessário para a execução de 

suas atividades.  

As tarefas solicitadas durante o campo de estágio são de extrema importância 

para o desenvolvimento profissional, deste modo devem ser executadas de forma 

organizada, sistematizada e o mais efetiva possível, visto que o estágio é um 

processo educacional de formação profissional que tende a estabelecer um vínculo 

entre a formação teórica científica e a realidade do meio. É a oportunidade de unir a 

teoria à prática, permitindo a aplicação de conceito abstrato em momentos concretos 

(SOUZA, et.al.; 2015). 

Numa pesquisa realizada por Mattosinho et al., (2010) ficou evidente que ser 

inexperiente e ter déficit em técnicas, interligadas ao fato de que, na maioria das 

vezes o enfermeiro recém formado ser jovem traz um desafio ainda maior. O ato de 

lidar com os recursos humanos da instituição, sobretudo ocupar a liderança de uma 

equipe de enfermagem, gera nos profissionais de enfermagem mais antigos e 

experientes um grande descontentamento, demonstrando resistência com a idéia de 

que o líder é uma pessoa mais jovem e inexperiente.  

A transição da categoria estudante para profissional ocasiona um grande nível 

de estresse ao enfermeiro recém formado por estarem diante de certos conflitos, 

podendo ser denominado como choque de realidade, a qual ocorrem quando o 

enfermeiro não consegue colocar em prática todo o conhecimento adquirido na 

graduação (SOUZA et al., 2015). 

Na perspectiva diante do cenário da saúde, há a necessidade de profissionais 

competentes, técnicos e cientificamente, e capazes de gerenciar a assistência do 

cuidado, a formação de enfermeiros gestores com habilidades para executar a 
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liderança também deve ser uma preocupação dos centros formadores (SILVA et al., 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Tendo em vista que as práticas de liderança podem induzir o desenvolvimento 

das atividades executados pelo enfermeiro junto à equipe, torna-se necessário 

discutir sobre elas. É de suma importância conhecer as práticas de liderança para os 

futuros enfermeiros gestores, pois favorece a reflexão quanto as estratégias 

utilizadas para a construção do perfil deste trabalhador.   

O ato de liderar também deve favorecer a toda a equipe a liderança pelo 

exemplo para facilitar a adesão da equipe. É válido ressaltar que o primeiro emprego 

do enfermeiro recém formado por muitas vezes gera insegurança, medo em 

executar as atividades proposta em suas atividades diárias, isso gerando uma 

grande insegurança também para toda a sua equipe que está sendo liderada, deste 

modo a busca pelo conhecimento, o engajamento, o respeito, saber ouvir, e 

principalmente a comunicação são fatores fundamentais para exercer a função de 

líder e quebrar paradigmas, por muitas vezes preconceituoso ao líder enfermeiro 

recém formado.  

Frente a este tema a liderança deve gerar a motivação entre todos da equipe 

tanto os lideres quanto aos liderados, visando potencializar significadamente os 

resultados esperados pela empresa, devendo sempre empreender, buscar educar a 
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equipe, estar aberto a novos desafios, sendo a construção do ser líder ser dia após 

dia. 
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