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Introdução
  O processo de trabalho do enfermeiro compõe-se de duas dimensões, sendo elas a dimensão assistencial e gerencial. Na primeira o 

enfermeiro tem como objeto de trabalho as intervenções no cuidado oferecido ao paciente; já na segunda dimensão, o objeto de trabalho 
torna-se à organização dos processos, buscando condições adequadas de cuidado aos pacientes e de desempenho para os trabalhadores.1 
Diante do exposto, a formação do enfermeiro deve contemplar a atuação na prática assistencial e gerencial com vista a desenvolver no 
profissional a habilidade do fazer-pensar o cuidar, o educar, gerenciar e o investigar no trabalho de enfermagem.2 Nesse cenário, o Programa 
de Residência em Gerência de Serviços de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina - PR tem como objetivo capacitar o enfermeiro 
para atuar na área de administração de serviços de enfermagem, com vistas a analisar, intervir e modificar o quadro vigente, quando 
necessário, levando em conta a complexidade da instituição.3

Objetivos
 Descrever a experiência de residentes em gerência de serviços de enfermagem do segundo ano sobre o estágio na diretoria de 

enfermagem em um hospital público secundário.

Material e Métodos
 Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de experiência sobre o estágio da residência em gerência dos serviços de 

enfermagem em hospital secundário localizado na cidade de Londrina- PR. O programa de residência possui uma carga horária de 5.600 horas,
distribuídas em 24 meses, sendo realizadas atividades práticas e teóricas. Uma das atividades práticas é a realização, no primeiro ano, de um 
estágio com foco na gerência da assistência durante cinco meses no pronto socorro e unidade de internação de um hospital público secundário 
que possui 109 leitos, mantidos exclusivamente com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e, no segundo ano, vivenciar por um mês a 
gerência de enfermagem deste mesmo hospital. A proposta destes estágios é retornar ao mesmo serviço, entretanto com uma percepção 
diferente do processo de trabalho, permitindo que seja possível ampliar o olhar gerencial e vivenciar a prática de um enfermeiro gestor da 
instituição de estágio.

 

Resultados e Discussão
 No primeiro ano, as residentes participaram na assistência de enfermagem, dos conflitos entre os trabalhadores, das tomadas de 

decisões e das diretrizes propostas pelacoordenação, exerceram a liderança, desenvolveram a comunicação e realizaram atividades de 
educação continuada e permanente, sempre buscando associar a teoria para resolver as inquietações vivenciadas. No segundo ano as 
residentes retornaram à mesma instituição, porém com um olhar gerencial aperfeiçoado e com competências gerenciais a serem 
desenvolvidas. Algumas dessas atividades foram voltadas à gestão de recursos humanos, físicos, ambientais e materiais, saúde do trabalhador 
e planejamento estratégico tendo em vista as necessidades da instituição. Essa experiência ainda possibilitou uma percepção do trabalho 
complexo do enfermeiro enquanto responsável pelo processo de assistência oferecido aos pacientes, participante das decisões que envolvem a 
instituição e membro ativo da busca pela excelência do cuidar.

 



Conclusão
 A residência permite que o enfermeiro se desenvolva e amadureça profissionalmente. Sendo assim, retornar ao serviço após o estágio 

no primeiro ano, permitiu que houvesse um entendimento mais aprofundado das relações de trabalho e interpessoais na instituição. Além 
disso, possibilitou compreender que todas as decisões tomadas na direção de enfermagem do hospital interferem direta ou indiretamente no 
usuário do serviço e isto é ponderado sistematicamente pelos gestores.
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