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Resumo: Ao longo da história, a enfermagem teve que reagir às fortes mudanças 

tecnológicas e sociais. Sendo necessário o aprendizado de novas habilidades e funções pelos 

líderes-administradores. Este estudo descreve a importância do profissional enfermeiro, no 

papel de gestor, atuando como líder e a influência de suas habilidades de liderança. Pretende 

auxiliar na reflexão destas habilidades, tendo como objetivos: apresentar os tipos de 

liderança e histórico dos modelos de gestão; mostrar o papel do profissional enfermeiro 

como gestor; apresentar a importância do enfermeiro gestor como líder; refletir a 

importância da habilidade de liderança do enfermeiro. Estudo descritivo, baseado em revisão 

bibliográfica de abordagem qualitativa. Assim, compreendemos que a liderança é um recurso 

importante no processo de cuidar e de gerenciar pessoas, devendo ser melhor desenvolvida 

pela enfermagem. Para isso, o conhecimento sobre liderança é um requisito imprescindível, 

porém, essa habilidade exige ousadia, muita disposição, coragem e liberdade criativa. 

Conclui-se, portanto, que saber liderar é essencial para a efetividade do trabalho do 

enfermeiro. Cabendo explorar mais o quantitativo da produção do conhecimento científico 

sobre esse tema. 

 

Palavras-chave: papel do enfermeiro como líder, liderança e enfermagem, gerência e 

liderança de enfermagem e habilidades gerenciais do enfermeiro. 

 

Abstract: Throughout history, nursing has had to react to strong technological and social 

changes. It is necessary the learning of new skills and functions by the leaders-

administrators. This study describes the importance of the professional nurse, in the role of 

manager, acting as leader and the influence of his leadership skills. It intends to help in the 

reflection of these abilities, having as objectives: to present the types of leadership and 

history of the management models; show the role of the professional nurse as manager; to 

present the importance of the nurse manager as leader; reflect the importance of nurses' 

leadership skills. Descriptive study, based on bibliographical review of qualitative approach. 

Thus, we understand that leadership is an important resource in the process of caring and 

managing people and should be better developed by nursing. For this, knowledge about 

leadership is an indispensable requirement, but this skill requires boldness, a lot of 

willingness, courage and creative freedom. It is concluded, therefore, that knowing how to 

lead is essential for the effectiveness of nurses' work. It is necessary to explore more the 

quantitative of the production of scientific knowledge on this theme. 

 

Keywords: role of the nurse as leader, leadership and nursing, nursing management and 

leadership, and managerial skills of nurses. 

 

 

1 Introdução 
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       Empresas de todas as áreas vêm aprimorando seus modelos de gestão, assim, sinto que na 

área da saúde, em especial na área da enfermagem, existe essa necessidade e essas mudanças 

já vem ocorrendo. Nos últimos anos, temos nos deparado com rápidas mudanças no mercado 

de trabalho, exigindo dos profissionais maior flexibilidade e visão no conhecimento de novas 

competências, dentre elas a liderança (AMESTOY e BALSANELI apud CARVALHO, 

2016). 

Essas tendências atuais indicam que os enfermeiros necessitam evoluir dos modelos 

mais rígidos e hierarquizados para estilos de liderança mais flexíveis e democráticos, criando 

espaços coletivos de discussão (SPAGNOL, L’ABBATE, 2010 apud DELL’AGNOL, 2013). 

Pois nos dias de hoje, vemos que a modalidade de gerência como “chefe” está cada vez 

diminuindo. Dando espaço para os líderes, que envolvem sua equipe, influenciando 

beneficamente no clima da organização, pois o líder foca na gestão de pessoas e não no 

sistema como faz o chefe. 

Este estudo é de grande relevância para identificar a importância do profissional 

enfermeiro, no papel de gestor, atuando como líder. 

É importante realizar estudos e fomentar discussões sobre a influência das habilidades 

de liderança do enfermeiro em seu processo gerencial. Este trabalho pretende auxiliar na 

reflexão desta habilidade. Para tal, adotou como objetivos: a) Apresentar os tipos de liderança 

e histórico dos modelos de gestão; b) Mostrar o papel do profissional enfermeiro como gestor; 

c) Apresentar a importância do enfermeiro gestor como líder; d) Refletir a importância da 

habilidade de liderança do enfermeiro. 

 Trata-se de um estudo descritivo baseado em revisão bibliográfica, de abordagem 

qualitativa. A coleta de dados foi realizada via web, considerando apenas publicações em 

português. Foram considerados teses, dissertações, periódicos e artigos científicos, além de 

sites que contemplassem os temas liderança e gestão relacionados à enfermagem e 

administração. O período das publicações foi de 2000 a 2017, através dos buscadores das 

bases de dados SCIELO, SIBiUSP e Google Acadêmico, além de biblioteca física. Foram 

utilizadas os seguintes termos de busca: papel do enfermeiro como líder, liderança e 

enfermagem, gerência e liderança de enfermagem e habilidades gerenciais do enfermeiro. 

 

 

2 Liderança 

 

Historicamente, estudiosos vem pesquisando a temática da liderança, buscando as 

diferenças entre liderança e gerência/administração.  

A gerência estaria centrada no presente, voltada para o bom funcionamento de um 

sistema ou da organização, gerando estabilidade e não questões sobre a identidade e 

propósitos organizacionais, tendo a hierarquia como base de poder dos gerentes. Já os líderes 

são pessoas que têm carisma, estão mais preocupados com o “por quê” e os gerentes com o 

“como” (KETS DE VRIES, 1997 apud AZEVEDO, 2000). 

Para Chiavenato (2004), liderança é o processo de influenciar e dirigir o 

comportamento das pessoas para o alcance de objetivos. Para o autor, a Teoria Clássica não se 

preocupou com a liderança e assim, enfatiza a autoridade formal, considerando a chefia sobre 

os níveis inferiores. Já a teoria das relações humanas falava sobre o comportamento das 

pessoas, com ênfase nas pessoas e nas relações humanas. 

Liderança é a criação de um responsável ou guia que toma a frente de uma 

organização, com princípios e talentos diferenciados ou trabalhados ao longo do 

tempo e experiências, sendo estes; confiança, inspiração, visão, orientação, 

direção, entre tantos outros talentos ou experiências, para direcionar os 

subordinados as expectativas da organização. (DIAMANTE e GRAHL, 2012) 



 

Segundo Diamante e Grahl (2012), todo grupo de pessoas necessita de um 

representante, que esteja sempre motivado, influenciador, dinâmico, flexível e com dever de 

dirigir os liderados no caminho para os objetivos da empresa, sendo este o líder. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, Stefano e Gomes Filho (2004 apud DIAMANTE e 

GRAHL, 2012) diziam que os lideres já nascem com as habilidades de liderança 

(características da personalidade), abordagem da teoria dos traços. Alguns anos depois, 

reconheceu-se que esta parecia ser afetada por fatores externos aos líderes, em cada situação. 

Por volta de 1950, surgiu a abordagem comportamental, na qual a formação do líderes se 

tornou uma atividade importante, pois podiam modificar e adaptar comportamentos.  

Segundo Marins (2009), o líder não manda, há uma grande diferença entre líder e 

chefe. Chefe é chefe por hierarquia, por que alguém o colocou como chefe. O líder é aquele 

que, por livre e espontânea vontade, é seguido, por que acreditam na visão dele. Pois, segundo 

o autor, ninguém nasce líder, mas podemos nos tornar líderes, basta querermos. 

 Para Marins (2009), os 10 atributos de um líder são: 

 

1º Uma visão positiva da realidade 

 O líder sabe enxergar a parte cheia do cálice que tem meio vinho. Não há como ser um 

líder negador, um líder que puxa para baixo. 

 

2º Objetivos claros, bem definidos 

O líder sabe exatamente aonde quer chegar. Ele tem a visão, o objetivo e a meta clara 

na cabeça. Deve ter o objetivo claro e bem definido, para que todos entendam e compreendam 

bem. 

 

3º Grande poder de comunicação 

 O líder comunica seus objetivos e metas com simplicidade e clareza. Pois não adianta 

você ter uma ideia boa na cabeça e não ser capaz de comunicar. Comunicar não é só fazer 

discurso, é passar com entusiasmo, a crença, a vontade, para que os liderados tenham vontade 

de seguir você. Falar os motivos pelos quais ele deve seguir você (MARINS, 2009 e 

MARINHO, 2011) 

 

4º Empatia 

 O líder coloca-se no lugar de seus clientes e liderados e “sente” o que eles sentem. Ser 

capaz de sentir o que o outro sente, capaz de se colocar no lugar do outro. Colocando-se no 

lugar do seu liderado, o líder saberá exatamente o ponto forte dele, fazendo com que essa 

pessoal cresça e se desenvolva e sinta-se cada vez melhor, animado e entusiasmado ao segui-

lo. 

 

5º Sabe a diferença entre “delegar” e “abdicar” 

 O líder delega, não abdica. 

Delegar é dizer aos subordinados: a tarefa é de vocês, mas conte comigo, se tiverem 

dúvida, estou sempre à disposição. O líder está junto para orientar e liderar o trabalho, mas a 

responsabilidade da tarefa é deles. 

Abdicar é jogar você na fogueira, colocar o outro em situação de constrangimento. É 

dizer o trabalho é seu, agora você se vira. E você como líder vê que o trabalho está sendo 

executado com algum erro e não orienta o liderado. Ao final, diz: eu sabia que você era um 

incapaz, você não soube fazer, deixa que eu faço! 

 

6º Domínio dos detalhes 



 O líder sabe a importância dos detalhes e dá atenção a eles. Elogiar seus liderados. 

 

7º Perseverança e follow-up nas decisões 

 O líder não desiste facilmente e termina as coisas que começa. Ele acompanha, está 

junto dos seus liderados. 

 

8º Disposição para assumir plena responsabilidade 

 Disposição para assumir plena responsabilidade. O líder não procura “culpados”. O 

culpado sou eu, assume o erro junto com os liderados. 

 

9º Faz mais do que as pessoas esperam 

 O líder sabe a importância de andar o “quilômetro extra”. Não é mesquinho, faz mais 

do que pelo qual é pago, se dedica. 

 

10º Lealdade e justiça 

 O líder é leal e justo com seus liderados. É ser honesto dar o reconhecimento justo e 

leal aos seus liderados. 

 

 Para Marinho (2011), liderar é ter um grande sonho na vida. A visão faz a diferença na 

liderança, pois ela determina o rumo da liderança. Os liderados vão julgar qual a visão que dá 

mais resultados positivos. Para o autor, o líder deve possuir 5 atitudes com visão: 

 

1ª Refletir sobre o passado 

 A visão não aparece do vago, do nada, ela surge de uma experiência anterior. 

 

2ª Sonhar com o futuro 

 Ex: Santos Dumont viu a possibilidade de voar antes de existir avião. A visão tem o 

poder mudar a história e o futuro. 

 

3ª Visualizar a excelência 

 Sonhar com algo incomum, superior e excelente. A visão é a busca de novas 

possibilidades, um desejo ardente de fazer com que o futuro seja melhor do que o passado. 

Por isso que a visão nasce de uma reflexão do passado, por que ela nada mais é do que a 

imaginação de um futuro melhor. Sempre visualizar a imagem de um ideal de excelência. 

 “Visão é uma declaração de destino, um senso de direção, rumo a excelência” (apud 

MARINHO, 2011). 

 

4ª Comunicar positivamente 

 O líder deve sempre comunicar sua visão ao liderados, de maneira positiva, com 

entusiasmo. 

 

5ª Ter coragem de arriscar 

 Para tornar a visão em realidade, é preciso arriscar, pois o risco do fracasso é o 

segredo do sucesso. O líder deve escolher entre a segurança da mediocridade e a insegurança 

de arriscar em busca de algo melhor. Qual o seu sonho para o futuro? “Diga-me qual o seu 

sonho, e eu direi o seu futuro”. Pois “há algo pior do que ser cego: poder ver e não ter visão” 

(HELLEN KELLER apud MARTINHO, 2011). 

 

 

2.1 Tipos de liderança 



 

O estudo científico sobre liderança começou no século XX, com conceitos amplos de 

liderança, como aspectos ou comportamentos dos líderes. Já as pesquisas mais recentes falam 

da liderança como processo de influenciar os indivíduos na cultura organizacional e na 

interação entre líder e liderados/seguidores (MARQUIS et al, 2010). 

 

2.1.1Liderança estratégica 

 

Glenn Rowe (2002) afirma que liderança estratégica é a capacidade de influenciar outras 

pessoas a tomar, de forma voluntaria e rotineira. Já para Ireland e Hitt (1999 apud 

DIAMANTE e GRAHL, 2012) é “a capacidade de prever, imaginar, manter a flexibilidade, 

pensar estrategicamente e trabalhar com outras pessoas para dar início as mudanças que 

proporcionarão um futuro viável para a empresa”. 

 

2.1.2 Liderança gerencial 

 

A maioria das organizações treinam seus funcionários implícita e explicitamente para 

serem lideres gerenciais, que dotam atitudes impessoais e passivas em relação às metas 

(GLENN ROWE, 2002), que surgem da necessidade, e não de desejos e sonhos, estão 

intimamente ligadas à história e a cultura da organização (ZALEZNIK, 1977 apud 

DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

Podem tomar decisões que não estejam sujeitas a restrições baseadas em valores, o que 

não significa que não tenham moral e ética (HOSMER, 1982). Apoiam e adotam postura de 

preço mínimo em curto prazo (HILL e HOSKISSON, 1987; HOSKSSON e HITT, 1994; 

ZALEZNIK, 1990 apud DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

 

2.1.3 Liderança visionária 

 

Esse tipo de liderança não é aceita muito facilmente. Exige autoridade para influenciar o 

pensamento e as atitudes das pessoas, para delegar poderes e correr riscos. Seus líderes são 

relativamente mais proativos, moldando ideias em vez de se oporem a elas. Aprimoraram 

escolhas e abordagens novas para problemas antigos (ZALEZNIK, 1977 apud DIAMANTE e 

GRAHL, 2012). 

 

2.1.4 Liderança autocrática 

 

O líder impõe as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. O trabalho só pode ser 

desenvolvido com a presença física do líder, em sua ausência, as atividades param e os grupos 

expandem seus sentimentos reprimidos, de indisciplina e agressividade. O líder consegue 

mandar, 64 porém não consegue influenciar (GABRIEL, COELHO e SILVA, 2007; 

ANDRADE, 2008 apud DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

 

2.1.5 Liderança liberal 

 

O líder delega, mas deixa o grupo totalmente a vontade, sem nenhum controle, fazendo 

com que a produção não chegue ao esperado, tornando-se oposta á autocrática. As decisões 

podem ser grupais ou individuais, sem qualquer intervenção do líder, e as tarefas podem ser 

definidas pelo próprio grupo. Mas o ideal é que seja um grupo de profissionais 

comprometidos e com alto grau de maturidade, que se sentirão importantes dentro da 



organização, por estarem expondo suas ideias e criatividade (GABRIEL, COELHO e SILVA, 

2007; ANDRADE, 2008 apud DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

As principais características da liderança liberal são: cooperação voluntária, fixação de 

das metas imposta pela própria equipe, que desenvolve suas funções quase que sem controle 

ou autoridade, sem pressão constante (GABRIEL, COELHO e SILVA, 2007 apud 

DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

 

2.1.6 Liderança democrática 

 

Líder e liderados interagem entre si e desenvolvem comunicações francas e espontâneas, 

onde o grupo decide e discute, estimulado e assistido pelo líder  (CHIAVENATO, 2003, 

 p. 125; GABRIEL, COELHO e SILVA, 2007 apud DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

Gabriel, Coelho e Silva (2007 apud DIAMANTE e GRAHL, 2012) dizem que as 

características desse estilo são interesses mútuos entre a empresa e os liderados. A vontade da 

equipe resulta na disciplina, o aconselhamento, dar confiança aos liderados, orientação, 

educação e motivação. Mesmo com o líder ausente, as atividades continuam em um ritmo 

suave e seguro, havendo responsabilidade e comprometimento por parte dos colaboradores, 

preservando o clima de satisfação (ANDRADE, 2008 apud DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

 

2.1.7 Liderança Transacional 

 

O líder transacional apela por interesses, prometendo recompensas para que seus 

seguidores cumpram as atividades e realizem as metas da organização. É um sistema de 

trocas, contribuições e recompensas (ANDRADE, 2008; MAXIMIANO, 2004 apud 

DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

 

2.1.8 Liderança Transformacional 

 

Esses líderes possuem sete características diferenciais: agente de mudança, coragem e 

introversão, fé nas pessoas, orientado por valores, sempre aprendendo, capacidade de lidar 

com a complexidade, ambiguidade e incerteza e, ser visionário (SANTOS, 2007, p. 18 apud 

DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

 

2.1.9 Liderança Servidora 

 

É perceber as reais necessidades dos liderados e saná-las, colocando-se a serviço deles e, 

até mesmo, sacrificar-se por eles; dessa forma estará exercendo autoridade e terá o 

reconhecimento da equipe. É agir para o bem dos liderados, com respeito, humildade, 

paciência, bondade, perdão (habilidades construtoras do caráter – amor). Neste estilo, os 

liderados sentem que estão sendo tratados como seres humanos (GIARETA DURANTE, 

2005 apud DIAMANTE e GRAHL, 2012). 

 

Além dessas, para Chiavenato (2004), existe a liderança participativa, que é um estilo de 

liderança que focaliza a participação dos subordinados no processo de tomada de decisão. 

 

 

 



3 Habilidade de liderança do enfermeiro e sua importância 

 

Hospitais são organizações complexas, com avanços tecnológicos e em conhecimentos 

constantes, nas diferentes áreas profissionais. Destacando-se o enfermeiro, responsável pela 

assistência ao cliente e com funções administrativas direcionadas ao cuidado (ALMEIDA, 

2011). 

Ao longo da história, a enfermagem teve que reagir às fortes mudanças tecnológicas e 

sociais, o atendimento passou de hospitais de atendimentos a pacientes graves, para 

atendimento centrado no cliente, através de inovações e avanços tecnológicos que 

transformaram os locais de atuação e a cultura das organizações. Sendo necessário o 

aprendizado de novas habilidades e funções pelos líderes-administradores. Pois, deles era 

esperado o papel de comunicadores, organizadores e formadores de equipes habilidosos. E 

que fossem visionários, pró-ativos para futuras ameaças (MARQUIS, 2010). 

O exercício da liderança em enfermagem parte da compreensão de que liderar é 

manter os membros da equipe unidos através do diálogo (SOUSA & BARROSO, 2009 apud 

DOMINGUES NEVES et al, 2016) 

Para isso, o enfermeiro desenvolve competências gerenciais que abrange um conjunto 

de conhecimentos como planejar, tomar decisões, interagir e fazer gestão de pessoal. Deve 

manter atualizados os conhecimentos sócio/econômico, para análise de informações 

organizacionais e na gestão dos recursos humanos, materiais, físicos e financeiros. (PERES, 

2006 apud ALMEIDA, 2011). Além de desenvolver técnicas para gerenciamento de conflitos 

e negociação, comunicação e motivação da equipe, melhoria do trabalho em equipe, liderança 

e administração do tempo (FELLI, 2005 apud ALMEIDA, 2011). 

A equipe de enfermagem é a maior das equipes, da área de saúde em uma instituição 

hospitalar, tendo o enfermeiro uma ação gerencial de destaque. A busca de conhecimento 

exige que o enfermeiro seja um profissional interativo e capaz de lidar com as diversas 

categorias profissionais (RIBEIRO et al, 2006). 

Conforme o aumento de exigência do cliente, pela qualidade de assistência prestada, 

permitiram crises nas Instituições de Saúde, o que impulsionou muitas organizações a 

optarem por um modelo gerencial que atendesse essas exigências, baseado na quebra das 

hierarquias tradicionais e ênfase no trabalho em equipe. Tendo a liderança como mecanismo 

de alcance das metas e o sucesso da organização de saúde (BRITO et al, 2004 apud RIBEIRO 

et al 2006). 

O trabalho em equipe exige que o enfermeiro considere o todo de cada indivíduo, 

respeite as individualidades, reconheça e fomente as competências, capacidades e 

potencialidades de cada membro.  É importante que, durante o processo de 

trabalho, o enfermeiro ofereça oportunidades de participação, compartilhe e 

busque soluções para os problemas surgidos com toda sua equipe, procurando 

ouvir as opiniões dos membros, desenvolvendo a comunicação verbal e não-verbal 

(RIBEIRO et al, 2006). 
 

Kisil (1998 apud LOURENÇO et al, 2005), disse que para tornar-se um líder, o 

gerente deverá desenvolver capacidade como: visão de futuro e do cenário a ser construído; 

trabalhar em equipe; estar instrumentalizado para conduzir o processo de mudança; ser 

criativo; assumir ambiguidades e conflitos; ter compromisso ético, saber ouvir e comunicar-

se. 

Independente de suas características pessoais, o enfermeiro desenvolverá a habilidade 

de liderança. Pois o enfermeiro deve ser capaz de lidar com a grande diversidade humana, 

estar apto para resolver problemas e propor mudanças e soluções para o que não satisfaz as 

necessidades do cliente e da equipe (RIBEIRO et al, 2006). 



Para que enfermeiros gerentes desenvolvam estas habilidades, se faz necessário o 

conhecimento das diferenças entre gerenciamento e liderança. O gerente pode desenvolver o 

papel de agente de mudança desde que desenvolva habilidades de liderança (LOURENÇO et 

al, 2005). 

Seguindo o ritmo das transformações, houve mudança de papéis na enfermagem, 

saindo de uma função de supervisão do serviço de enfermagem e prestação de cuidados aos 

casos mais complexos, para a função de cargos gerenciais, atrelado à capacidade de liderança. 

Assim como a gerência, a liderança se inclui num processo de aprendizado, sendo que ambas 

as habilidades contribui para o sucesso organizacional mediante o alcance dos objetivos da 

Instituição pelo profissional de saúde (RIBEIRO et al, 2006). 

Os autores acima citados continuam dizendo que, não existe o melhor estilo de 

liderança, o ideal é que haja um balanceamento entre as diversas modalidades conforme a 

situação e equipe liderada. A enfermagem tem foco principal na vida humana. Por isso, o 

mais importante não é definir o melhor estilo de liderar, e sim o melhor modo de agir para 

conseguir a confiança do maior número de participantes, através de uma personalidade 

confiável.  

É compreendido que o bom líder ampara os funcionários, promove escuta e não age 

apenas de forma autoritária. Sua postura deve ser de compartilhamento com os 

liderados para o desenvolvimento de um bom relacionamento (GUERRA e SPIRI, 

2013). 

 

Para Simões e Favero (apud RIBEIRO, 2006), a posição formal do enfermeiro no 

organograma institucional não lhe garante o poder de líder.  Nessa direção, a liderança é vista 

como uma responsabilidade e não como posição e privilégios. 

Mas de fato, o enfermeiro líder exerce poder, que deve ser dosado visando as relações 

interpessoais e o desenvolvimento de cada um dentro da organização, fatores determinantes 

de melhor prática assistencial e a consequente satisfação do cliente, do colaborador e da 

instituição de saúde (RIBEIRO et al, 2006). 

O autor acima, ainda diz que, o enfermeiro é por sua natureza um formador de 

opiniões, agente de mudanças e um educador por excelência, devendo sempre embasar-se 

teórica e cientificamente para transmitir informações fidedignas e ser capaz de imprimir 

questionamentos e propor mudanças em busca de melhorias na sua assistência. 

A liderança tem sido um desafio para o enfermeiro no exercício de suas atividades 

diárias.  Isso pode ser explicado pela dificuldade do enfermeiro em exercer essa 

função, pela complexidade da atribuição liderar ou pela subestimação do seu 

potencial.  Entretanto, a nova proposta atual de gerenciamento exige do enfermeiro 

inúmeras habilidades intimamente influenciadas pela sua capacidade de liderança: 

dar crédito a quem merece, correr riscos, determinar um objetivo, desempenhar o 

papel, ser competente, fomentar o entusiasmo, cultivar a fé e delegar são 

características que podem ser adquiridas pelo enfermeiro no dia-a-dia de seu 

trabalho, através de empenho e confiança em suas habilidades (RIBEIRO et al, 

2006). 

 

Higa (2002 apud HIGA et al 2005), coloca que é preciso agregar outros valores à 

prática das organizações hospitalares, devido à necessidade de desenvolvimento da 

capacidade de liderança e de coordenação de todos os profissionais, principalmente do 

enfermeiro, para prepará-los para tomada de decisões, para articular as demandas da política 

institucional, os interesses das equipes que nela atuam, para elaborar projetos coerentes e 

adequados à realidade, visto que a liderança impulsiona o trabalho em equipe, a cooperação, 

os mecanismos de comunicação em todos os sentidos.  

 Acreditamos que o gerente pode desenvolver o papel de agente de mudança desde que 

desenvolva habilidades de liderança, pois apesar da visão atual de uma liderança não centrada 



em um único indivíduo, é este gerente que é chamado, frequentemente, nas organizações para 

conduzir este processo (LOURENÇO et al, 2005). 

Entendemos que para exercer a liderança, o gerente deve entender as diferenças entre 

liderar e gerenciar, e buscar o desenvolvimento de capacidades necessárias para o exercício de 

liderança (LOURENÇO et al, 2005) 

Polakiewicz et al (2013) e Pereira et al (2015 apud  MONTEZELI et al 2016), 

descrevem que o profissional de enfermagem ao se deparar com a realidade de trabalho, pode 

enfrentar dificuldades pela falta de habilidade profissional, pois ao se deparar com essas 

atividades pode colocar toda a sua autonomia, conhecimento, atitude e sua habilidade em 

prática, mas apenas com o tempo descobrirá que essa habilidade será conquistada por suas 

atitudes e pelo desenvolvimento das competências necessárias à sua atuação. 

Outro fator achado na pesquisa de Montezeli et al. (2016), e que pode dificultar a 

função de líder do enfermeiro é o relacionamento interpessoal inadequado no ambiente de 

trabalho. 

Segundo Almeida (2014 apud MONTEZELI et al., 2016), além do relacionamento 

entre a equipe, o enfermeiro interage com os pacientes e seus familiares, onde deve expor 

todo seu talento de relacionamento interpessoal e de liderança para satisfação de todos e 

proporcionar o cuidado ao paciente e apoio à família de forma integral. 

 

 

 

4 Conclusão 

 

Percebemos que estamos em um período de transição, no que se refere ao 

conhecimento sobre liderança para o enfermeiro, e transição é um período de transformação 

muito mais abrangente que a mudança. Ela é um processo de compreensão, sabedoria, 

crescimento e amadurecimento, que oferece a oportunidade de aprimoramento da 

aprendizagem e dos nossos recursos intelectuais, espirituais e emocionais, assim como o 

ensejo de renovar nossos sonhos, esperanças e energias (DE PREE, 1998 apud HIGA et al, 

2005).  

Assim, compreendemos que a liderança é um recurso importante no processo de 

cuidar e de gerenciar pessoas, devendo ser melhor desenvolvida pela enfermagem. O 

enfermeiro em seu processo gerencial, após entender as diferenças entre liderar e apenas 

gerenciar, adquirindo as competências e habilidades necessárias à um líder. Tendo assim 

maior poder para tomada de decisões, interação entre a equipe e interesses da organização. 

Ao decorrer do trabalho observamos que, a comunicação é uma das habilidades mais 

importantes para o enfermeiro exercer melhor sua liderança. Pois, é através da boa 

comunicação, com clareza, que seus liderados passarão a segui-lo, acreditando que seu 

objetivo também os envolve. Pois, esta comunicação envolve ouvir a opinião dos liderados. 

Não podemos definir o melhor estilo de liderar para o enfermeiro. Deve haver um 

balanceamento entre as diversas modalidades conforme a situação e equipe liderada, de modo 

que adquira a confiança do maior número de liderados. 

Neste sentido, a liderança será vista como uma responsabilidade e não como posição 

hierárquica ou privilégios. 

Para isso, o conhecimento sobre liderança é um requisito imprescindível, porém, essa 

habilidade exige ousadia, muita disposição, coragem e liberdade criativa. Devendo ser 

requisito fundamental no ensino de enfermagem. 

 Conclui-se, portanto, que saber liderar é essencial para a efetividade do trabalho do 

enfermeiro. Cabendo explorar mais o quantitativo da produção do conhecimento científico 

sobre esse tema. 
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