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1. RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O estilo de liderança é a maneira pela qual o líder influencia as 

pessoas de um grupo. Pode ser exercido sem autoritarismo, mas utilizando um 

poder de persuasão e, neste sentido, o enfermeiro deve estar preparado para um 

novo agir, superando as dificuldades e amadurecendo um novo tipo de liderança, 

motivadora e integrada às ações das pessoas e da equipe. OBJETIVO: Identificar o 

conhecimento cientifico produzido a respeito das dificuldades exercidas na pratica 

da liderança em enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 

literatura. O levantamento dos textos foi feito na Biblioteca Virtual de Saúde. Foram 

incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com textos 

completos disponíveis online. Período de busca ficou entre 1998 a 2013. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Os textos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro no 

exercício da liderança, especificamente as relacionadas à equipe, ambiente de 

trabalho e instituição. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A enfermagem, desde a sua origem, revela-se uma profissão ligada a ação de 

liderar. Com o modelo de Florence Nightngale, o enfermeiro tinha caráter 

autocrático, diretivo, centralizador. Com o passar dos tempos este modelo de liderar 

foi sofrendo transformações acompanhando as mudanças nos paradigmas de 

comportamentos interpessoais, e a figura de enfermeiro- líder de equipe passou a 

ser a de um profissional que busca a transformação e o bem-estar de seus liderados 

e a excelência na prestação do cuidado ao paciente atuando de maneira 

participativa e não autocrática com a sua equipe de trabalho. 

 

3. OBJETIVO 

  

Identificar o conhecimento cientifico produzido a respeito das dificuldades 

exercidas na pratica da liderança em enfermagem. 
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4. METODOLOGIA 

       

 Pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico através da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

 A busca foi efetuada utilizando as seguintes palavras-chaves: líder, liderança 

e enfermagem. Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no 

Brasil, com textos completos disponíveis online.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 20 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. 

 Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir as dificuldades encontradas pelo enfermeiro no 

exercício da liderança. Até o momento foi possível identificar dificuldades 

relacionadas ao ambiente de trabalho, gestão institucional e à equipe. 

 A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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