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INTRODUÇÃO

Liderança é uma competência necessária para o enfermeiro

e a gestão de enfermagem representa importante papel na

qualidade, cultura organizacional e relações de trabalho, que

podem influenciar nos resultados assistenciais, tonando um

desafio constante para instituição de saúde. Pensando neste

desafio, a gestão de enfermagem de uma grande instituição

optou por um programa de mentoria para Diretores e

Gerentes de Enfermagem em parceria com consultoria

especializada em habilidades gerenciais, com propósito de

fortalecer o serviço de enfermagem.

MÉTODO

Relato de experiência de um programa de mentoria para

gestores de enfermagem. Dentre as ações desenvolvidas ao

longo de oito meses de programa estavam, a capacitação do

diretores de enfermagem mais experientes para atuarem

como mentores, preparo dos gerentes de enfermagem para

serem mentorados, alinhamento do programa com a alta

liderança da enfermagem e assessoria dos diretores de

enfermagem na condução da mentoria. Os encontros foram

virtuais e contemplaram trabalhos em grupos, elaboração de

painéis, vivências, simulações e apresentações dos próprios

executivos.

RESULTADOS

Capacitados 23 Diretores de Enfermagem como mentores ao

longo de cinco meses, com utilização de ferramentas de

comunicação e gestão de pessoas. Cada Mentor realizou a

mentoria de um ou dois Gerentes de Enfermagem com oito

encontros virtuais, em um intervalo médio de 15 dias, duração

de uma hora cada. Ao final do Programa, foram desenvolvidos

no programa de liderança 33 pessoas, destes 30 Gerentes de

Enfermagem se identificaram no papel de gestão e objetivaram

o papel de Diretor de Enfermagem e 3 relataram não

adaptação ao modelo de gestão.
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