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"I used to be on an endless run. 
Believe in miracles 'cause I'm one. 
A have been blessed with the power to survive. 
After all these years I'm still alive. 
 
I believe in miracles. 
I believe in a better world for me and you. 
Oh, I believe in miracles. 
I believe in a better world for me and you. 
 
I used to be on an endless run. 
Believe in miracles 'cause I'm one. 
A have been blessed with the power to survive. 
After all these years I'm still alive. 
 
I close my eyes and think how it might be. 
The future's here today. 
It's not too late. 
It's not too late, yeah! 
 
I believe in miracles. 
I believe in a better world for me and you. 
Oh, I believe in miracles. 
I believe in a better world for me and you".  

I BELIEVE IN MIRACLES - Ramones 

 

 

 

 

 

      Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de 

arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer 

natural nada deve parecer impossível de mudar. 

Bertold Brech 



 

 

RESUMO 

A prática gerencial que o enfermeiro está liderando em fluxos dos pacientes nas instituições 

hospitalares é uma tendência na realidade brasileira. O presente estudo buscou conhecer a vivência 

dos enfermeiros que atuam em gerenciamento de leitos, identificando as atividades realizadas, as 

facilidades e dificuldades vivenciadas por estes enfermeiros em instituições hospitalares na cidade de 

São Paulo e Grande São Paulo. Constitui-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com 

abordagem qualitativa. A coleta de dados inicialmente ocorreu com o auxílio da técnica “bola de neve” 

e foi realizada por meio de entrevista com questões norteadoras. O tratamento dos dados foi 

realizado por meio de análise de conteúdo. As participantes 8, são em sua maioria jovens, com pouco 

tempo de atuação em gestão de fluxos, que demonstra o quanto é novo o setor pois a maioria das 

participantes o implementaram, revelando o pioneirismo, construção de identidade e escopo de 

atividades das enfermeiras nesta nova área de trabalho e também o empreendedorismo da categoria. 

Paralelamente a grande maioria possui grande experincia como enfermeiras assistenciais em 

pacientes graves e conhecimento da instituição. Da qualificação destas profissionais a totalidade das 

participantes da pesquisa realizaram pós graduação, simultaneamente a qualificação e a prática 

revelaram aspecto assistencial, educador e gerencial estão alinhadas na atuação deste profissional. 

Das falas das participantes emergiram quatro categorias: Vivenciando o gerenciamento de leitos; 

desenvolvendo a identidade do gestor de leitos; desvelando as competências do gestor de leitos e 

destacando valores e cultura como influenciador para o gerenciamento de leitos e suas 

subcategorias. Nos últimos anos as instituições de saúde onde trabalham as participantes deste 

estudo passaram por mudanças, com a implementação de um novo setor, no intuito talvez de 

encontrar estratégia de melhoria para os recursos financeiros e busca da qualidade, em um cenário 

competitivo entre as instituições hospitalares. No processo de trabalho do enfermeiro gestor de leitos 

destacam-se competências como liderança, comunicação rápida e multidirecional, tomada de 

decisão, negociação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

empreendedorismo, visão sistêmica, planejamento e organização. O gerenciamento de leitos se dá 

em uma complexa rede de relações e informações, portanto não deve ser visto de uma forma 

operacional/individual nem somente técnica, mas principalmente dinâmica e relacional, as tecnologias 

são importantes ferramentas de trabalho. O enfermeiro gestor de leitos executa ações de autonomia 

e interdependência, é notável que o trabalho pode se tornar cada vez mais rico e com melhores 

chances de sucesso através do comprometimento de todos os profissionais e ações alinhadas ao 

plano terapêutico. Os resultados indicam a visibilidade dos enfermeiros gestores de leitos e 

participação ativa no desenvolvimento de novas estratégias nas instituições hospitalares para a 

gestão inovadora na busca da excelência operacional para adaptar a relação entre a capacidade e 

demanda por leitos, propondo e monitorando estratégias para diminuição de gargalos neste fluxo, 

visando o bem estar do paciente conjuntamente com a melhor utilização de recursos permeada pela 

qualidade total.  

Palavras-chave: Competência profissional; Eficiência Organizacional, Administração de Serviços de 

Saúde Enfermagem 



 

 

 

ABSTRACT 

The Nurses management practice leading in Patients hospital flows is a Brazilian reality 

trend. This study aimed to understand the Nurses experience of working in the bed 

management, identify the activities carried out by nurses working as beds managers and 

identify the strengths and difficulties experienced by these nurses in this hospitals action. It 

consists of a descriptive and exploratory research with qualitative approach, held in São 

Paulo City and São Paulo big cities, attended by eight nurses. The data was collected with 

help of technical "snowball" and was conducted through interviews with guiding questions, 

after being followed all ethical principles. The data analysis was performed through content 

analysis. The four speeches categories emerged, denoting the beginning of the activities and 

sector construction necessity, because they had no role models in institutions and the 

characterization of doing the beds manager as day by day. With the sector organization 

gradually, changes in the institution allowed the construction of the  trader identity , with the 

make-focused on care and “Wellbeing “of the patient and family in order to  identity needs to 

be built due to fragile formation of nurse manager for the exercise of this function . As 

regards the management, the scope of beds manager requires theoretical knowledge and 

scientific technical, good use of new technologies for fluid communication, interdisciplinary 

work and good relations, as well as the exercise of negotiation and planning skills, 

professional values, institution culture, key influencers to bed management. The reveals 

result of pioneering spirit, identity construction and Nurses scope of activities in this new 

work area. In the work  process, the beds nurse manager stand out skills such as leadership, 

communication, decision making, negotiation, teamwork, interpersonal skills, flexibility, 

entrepreneurship, systemic vision, planning and organization. The beds management   

occurs in a complex network of relationship information, so should not be seen in an 

operational / individual or only technical, but principally-dynamic and relational. The results 

visibility indicate that beds Leaders nurses and active participation in the development of new 

strategies in hospitals for management innovative permeated by total quality.  

Keywords: Competence Professional; Efficiency Organizational, Managers Nursing Health 

Services. 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

Las enfermeras de práctica de gestión está llevando en los flujos de pacientes en los 

hospitales es una tendencia en la realidad brasileña. Este estudio tuvo como objetivo 

comprender la experiencia de las enfermeras que trabajan en la gestión de camas, 

identificar las actividades realizadas por las enfermeras que trabajan como gestores de 

camas e identificar los puntos fuertes y las dificultades experimentadas por estas 

enfermeras en esta acción en los hospitales. Consiste en una investigación descriptiva y 

exploratoria con enfoque cualitativo, realizado en São Paulo y São Paulo, a la que asistieron 

ocho enfermeras. Los datos se recogieron con la ayuda de "bola de nieve" técnica y se llevó 

a cabo a través de entrevistas con preguntas orientadoras, después de haber sido seguido 

todos los principios éticos. El análisis de los datos se realizó mediante análisis de contenido. 

Los discursos emergieron cuatro categorías, que denota el comienzo de las actividades y la 

necesidad de la industria de la construcción porque no tenían modelos de conducta en las 

instituciones y la caracterización de hacer el día a gerente camas de día. Con la 

organización de la industria cambia gradualmente en la institución permitió la construcción 

de la identidad del comerciante, con el cuidado maquillaje centrado y el bienestar del 

paciente y su familia y que esta identidad debe ser construido debido a la frágil formación de 

jefe de enfermería para el ejercicio de esta función. En cuanto a la gestión, el alcance del 

administrador de camas requiere el conocimiento teórico y científico, el buen uso técnico de 

las nuevas tecnologías para la comunicación fluida, el trabajo interdisciplinario y las buenas 

relaciones, así como el ejercicio de habilidades de negociación y planificación, y los valores 

profesionales y la cultura de los factores de influencia de la institución a la gestión de la 

cama. El resultado revela el alcance espíritu pionero, construcción de la identidad y las 

enfermeras de las actividades en esta nueva área de trabajo. En el proceso de trabajo de la 

enfermera gestora camas destacan habilidades como liderazgo, comunicación, toma de 

decisiones, negociación, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, la flexibilidad, la 

iniciativa empresarial, la visión sistémica, planificación y organización. La gestión de las 

camas se produce en una compleja red de relaciones y de la información, por lo que no 

debe ser visto en una relacional operativa / individuo o sólo técnica, pero sobre todo 

dinámico y. Los resultados indican la visibilidad de las enfermeras gestoras de camas y la 

participación activa en el desarrollo de nuevas estrategias en los hospitales para la gestión 

innovadora permeada por la calidad total. 

Palabras clave: La competencia profesional; Eficiencia Organizacional, Servicios de 

Enfermería de Salud Administración 
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1 INTRODUÇÃO  

Problemática da Pesquisa 

O interesse em pesquisar e compreender as facilidades e dificuldades e 

conhecer as atividades que o enfermeiro tem na sua vivência como gestor de leito, 

advém da experiência da autora deste estudo na implementação do serviço de 

gerenciamento de leitos em um Hospital da cidade de São Paulo em 2010. Ao 

implementar o serviço a mesma de deparou com falta de literatura e a pouca 

informação sobre outras experiências de profissionais na área, na época haviam 

apenas dois enfermeiros na cidade de São Paulo. 

 O alicerce para iniciar esta pesquisa foram as reflexões a respeito da 

implementação deste serviço e os desafios a que foi exposta, com a escassez 

literária e pouquíssimos profissionais com alguma experiência neste serviço, pois  

estas lacunas entre a profissionalização da gestão de fluxos juntamente com a 

escassez de experiências e a carência de recursos literários e tecnológicos para a 

implementação foram determinantes. 

O interesse por esta pesquisa foi se produzindo através destes desafios;  uma 

série de dúvidas, contradições e principalmente das experiências vividas, muitas 

delas decepções, que se tornaram um fundamento para progredir e conseguir êxito 

em gerenciar fluxos. Também a atuação como docente em Instituição de Ensino 

Superior, favoreceu a realização de uma nova reflexão acerca dos conhecimentos 

adquiridos na graduação sobre as competências gerenciais do enfermeiro e as 

possibilidades de atuação no mercado de trabalho que estão em constante 

crescimento pelo ponto de vista da profissionalização do enfermeiro em gestão. 

Essa relação da necessidade de ajustar o contexto em que o profissional atua 

com a inovação a ser implementada foi o eixo norteador pelo interesse em pesquisar 

a vivência dos enfermeiros que realizam gerenciamento de leitos, desse modo, a 

autora decidiu ingressar no mestrado em 2012. 
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Ao iniciar os estudos no mestrado foi realizado uma tentativa de pesquisar e 

realizar uma revisão literatura. Buscou-se realizar a pesquisa sobre os dois temas 

centrais do trabalho, o gerenciamento de leitos e a qualidade dos serviços 

hospitalares. A análise destes artigos será apresentada no capítulo de revisão 

teórica deste estudo. Este levantamento reforçou e alicerçou a necessidade de 

aprofundar o estudo do gerenciamento de leitos. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

Objetivo Geral 

Conhecer a vivência dos enfermeiros que atuam no gerenciamento de leitos. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

Identificar as atividades realizadas por enfermeiros que atuam como gestores 

de leitos; 

Identificar as facilidades e dificuldades vivenciadas por estes enfermeiros 

nesta atuação. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Gestão nos serviços de saúde  o desenvolvimento de melhorias para uma 

gestão de qualidade  

A profissionalização da gestão hospitalar é uma tendência mundial que está 

alinhada a busca da qualidade como uma prática crescente,  e o gerenciamento de 

leitos como nova prática é fruto dessa gestão para qualidade 1,2 . 

A implementação de estratégias para alcançar a qualidade e ao mesmo 

tempo utilizar os mesmos recursos financeiros disponíveis, pode causar incertezas. 

No Brasil encontra-se um cenário correspondente ao de muitos outros países que, 

preocupados com a crescente demanda por recursos de saúde, necessitam 

estabelecer políticas e determinar prioridades para a melhor utilização dos recursos, 

como aponta um estudo que avalia a eficiência produtiva de cento e doze hospitais 

conveniados ao SUS no Estado de Santa Catarina3. 

A existência de uma ineficiência no processo gerencial referente a despesas e 

o aumento dos gastos e custos na saúde é acompanhado com preocupação pelos 

gestores.Trabalhos como  de Ribeiro (2009)4 que  analisou o sistema de saúde 

brasileiro a partir de uma perspectiva comparativa com outros países, identificam a 

ineficiência no processo gerencial e indicam a necessidade de se aprimorarem as 

práticas para a implementação de estratégias na gestão de custos. 

Esta situação de ineficiência do processo gerencial é um assunto que 

encontra apoio em Dallora (2008)5, que discute o papel que a gestão de custos 

assume, em hospitais de ensino. A importância da gestão de custos de saúde no 

Brasil, é uma tendência explicada por uma oportunidade de melhoria em um cenário 

onde as organizações de saúde vivenciam um período de competitividade no 

mercado de saúde, que apresenta uma trajetória de custos e preços crescentes e a 

pressão por bons serviços5. 

As dificuldades para se mudar uma situação tanto no setor privado quanto no 

setor público é desafiadora, esta afirmação encontra suporte em um estudo que 

crítica à privatização do sistema de saúde brasileiro, e revela que o Estado não 
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consegue responder às necessidades de saúde da população ocasionado por um 

quadro de restrição orçamentária6 impedindo a indispensável busca pela qualidade 

organizacional. Esta demanda, pela qualidade organizacional, é o cenário objetivado 

por quase todas as instituições hospitalares. 

Em um estudo sobre a busca de melhorias para uma gestão com qualidade 

das unidades de terapia intensiva no Estado de Minas Gerais7, os autores afirmam 

que atualmente há um entendimento que a gestão de recursos é de suma 

importância para a qualidade dos serviços de saúde. 

Para se realizar uma gestão de qualidade é necessário que se reconheça as 

transformações, no plano econômico, político e tecnológico que vêm passando as 

organizações de um modo geral. 

 No âmbito da gestão a qualidade é definida pelo Ministério da Saúde em 

2004 como o grau com que os serviços de saúde satisfazem as necessidades, 

expectativas e padrões de atendimento dos indivíduos e suas famílias. São 

apresentadas seis dimensões de qualidade: (1) resolubilidade, eficácia e efetividade 

da atenção à saúde; (2) redução dos riscos à saúde; (3) humanização das relações 

entre os profissionais, entre os profissionais e o sistema de saúde, e entre os 

profissionais e os usuários do sistema; (4) presteza na atenção e conforto no 

atendimento ao usuário; (5) motivação dos profissionais de saúde; (6) controle social 

na atenção e organização do sistema de saúde do país. Esta definição do Ministério 

da Saúde, estabelece como objetivo a busca da qualidade8. 

 

3.2 O cenário de leitos ofertados nos serviços de saúde do Brasil e o desafio 

da superlotação 

Conforme os dados do Ministério da Saúde em 2010 9 o número de leitos 

ofertados no setor público e privado vem diminuindo. Embora o número de leitos 

possa parecer adequado no Estado de São Paulo, apresentando um índice de 1,7 

leitos por 1.000 habitantes sua distribuição é irregular, sendo que dos 645 

municípios do Estado de São Paulo, 267 municípios (41,40%) não possuem leitos 

públicos ou privados, representando um desafio importante para a garantia de 
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acesso equânime ao sistema.10 Resaltando que a quantidade de leitos preconizado 

pela Ministério da Saúde é 2,5 a 3 leitos por 1000 habitantes. 

Considerado o último censo demográfico, em 2011 na região leste da cidade 

de São Paulo, no Itaim Paulista por exemplo, há 0,90 leitos por 1.000 habitantes, 

condição desfavorável a uma população vulnerável que não dispõe de infraestrutura 

adequada às suas necessidades, contrastando com a região da Vila Mariana onde 

há 13 leitos por 1000 habitantes. Esta situação evidencia a necessidade dos leitos 

disponíveis sejam utilizados em plenitude para absorver a alta demanda devido a 

irregular  distribuição de leitos ofertados a população na cidade. 

O número de leitos diminuindo e a distribuição irregular desses leitos reflete 

uma retração importante nos serviços hospitalares, isto traz como consequência  

filas de espera para atendimento e sobrecarga nos serviços de emergência e pronto-

atendimento.11  

Outra problemática evidencia que as organizações hospitalares têm pouco 

controle sobre as forças externas que contribuem para a superlotação, não só no 

Brasil como em outros países1,12. A superlotação dos Serviços de Emergência 

Hospitalar (SEH), caracteriza-se por:  

"Todos os leitos do serviço de emergência hospitalar ocupados; pacientes acamados 

nos corredores; tempo de espera para atendimento acima de uma hora; alta tensão 

na equipe assistencial; grande pressão para novos atendimento"1. 

 

A superlotação nos SEH é um fenômeno mundial que gera insegurança e às 

vezes, se mostra perigoso para o paciente, pois contribui para um ambiente de 

trabalho estressante, aumentando o potencial para erros, atrasos no tratamento e 

queda na qualidade do atendimento12.  

Reforçando esta constatação num estudo de revisão sistemática á respeito 

das intervenções para solucionar a superlotação nos serviços de emergência 

hospitalar Bittencourt e Hortale (2009)12 ressaltam que esta situação de superlotação 

aponta menor desempenho do sistema de saúde, como um todo e do hospital em 

particular, que leva à baixa qualidade assistência. 
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A demanda diária de pacientes provenientes dos SEH, que é a grande porta 

de entrada das instituições hospitalares, na maioria das vezes é maior do que a 

quantidade de leitos ofertado13. O Hospital não conseguindo absorver a demanda de 

pacientes, necessita de um maior controle do fluxo como afirmam os trabalhos de 

Proudlove, Boaden e Jorgensen 1, Jarousse 14. 

 

3.3 O controle de fluxos de pacientes em serviços hospitalares e a atuação do 

enfermeiro 

O Gerenciamento de Leitos, é entendido neste estudo como, controle  dos 

fluxos de pacientes em serviços hospitalares, busca a excelência operacional para 

adaptar a relação entre a capacidade e demanda por leitos, propondo e monitorando 

estratégias para diminuição de gargalos neste fluxo, visando a otimização dos leitos 

e assegurando a continuidade do cuidado. 

Entre suas ações, na utilização de forma eficiente os leitos disponíveis, 

busca-se a melhor prática clinica assegurando que os pacientes recebam o cuidado 

certo, no lugar certo, na hora certa, durante todo o tempo e a melhor utilização de 

recursos disponíveis15. Como anteriormente mencionado o gerenciamento de leitos 

controla os fluxos dos pacientes, desde o início do atendimento na entrada do 

paciente na instituição hospitalar, com o planejamento e programação da internação 

com um tempo de espera apropriado, no leito com complexidade apropriada, por um 

tempo de permanência adequado, utilizando os leitos disponíveis em sua 

capacidade máxima, respeitando os critérios técnicos definidos pelas organizações2. 

Busca eliminar o cancelamento de procedimentos por falta de leito, preocupado com 

a  melhor comunicação entre os profissionais que assistem o paciente, promovendo 

a interdisciplinaridade por meio de planos terapêuticos, promovendo a melhoria da 

eficiência operacional, e o aumento da satisfação pela qualidade do atendimento. 

No entanto, o gerenciamento de leitos é um novo campo de atuação que 

alguns profissionais veem realizando, e está sendo desempenhado principalmente 

por enfermeiros, para os quais é uma nova prática administrativa, que apresenta um 

crescimento considerável na última década 2.  



Referencial Teórico   24 

  

Sandberg et al 15 que na Faculdade de Medicina de Harvard no departamento 

de cirurgia, realizou  estudo onde após a cirurgia laparoscópica o paciente recebe a 

alta direta, segura e confortável  a partir da recuperação anestésica para casa, este 

gerenciamento do fluxo convergente de pacientes aliviou o congestionamento de 

pacientes no pós operatório e consequentemente foi utilizado esses leitos para 

outros fins, diminuindo os gargalos e permitiu que o bom trânsito de outros pacientes 

para leitos pós-cirúrgicas refeltindo na resolubilidade, eficácia e efetividade da 

atenção à saúde. Há uma percepção crescente de que a gestão eficaz do fluxo de 

pacientes é fundamental para o atendimento hospitalar de qualidade16 . 

Segundo um estudo norte-americano13, o enfermeiro do gerenciamento de 

leitos pode desempenhar um papel importante na contínua busca de possibilidades 

para melhorar a capacidade de uma organização ao admitir e acompanhar todos os 

fluxos que o paciente percorre na organização, para que os pacientes sigam esses 

fluxos de uma de forma adequada e com qualidade. 

Na realidade brasileira, Galvão,Trevizan e Sawada17, reconhecem a 

necessidade de relacionar a prática de enfermagem com as mudanças emergentes, 

o trabalho do enfermeiro em suas diferentes áreas de atuação, e que o enfermeiro: 

"deverá desempenhar uma gerência voltada para as transformações, ou seja, 

inovadora e tendo como eixo norteador a melhoria da qualidade". 

Também Peres e Ciampone18 afirmam que o conjunto de conhecimentos 

identificados para planejar, tomar decisões, interagir, e realizar a gestão de pessoal 

são essenciais para o desenvolvimento do enfermeiro no gerenciamento de uma 

organização, e fazem parte de suas competências gerais. 

A mudança no processo administrativo é uma realidade em muitas instituições 

hospitalares que estão buscando oportunidades de melhorias, porém o desafio de 

adequação da equipe multiprofissional parece ser o grande desafio.Em sua tese 

Bernardes19 buscou compreender como as mudanças interferem no cotidiano da 

equipe multiprofissional, devido a mudança do estilo gerencial e observou que, na 

prática administrativa os enfermeiros devem estar abertos para aprender com outras 

experiências das instituições de saúde, e devem ser ousados e criativos nas 

aplicações destas e outras atividades. A autora ressalta que o enfermeiro é o 
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profissional mais qualificado para assumir cargos gerenciais, porém a hegemonia e 

o poder médico ainda mantém forte na instituição estudada. 

Em um amplo relatório da controladoria e auditoria geral na Inglaterra após 

analise das internações, revelou que uma ação eficaz para solucionar o dilema da 

superlotação dos serviços de emergência é a implementação do gerenciamento de 

leitos, essas medidas são boas práticas, que podem ajudar a melhorar a qualidade 

geral das organizações hospitalares e consequentemente melhorar seus recursos 

financeiros e a satisfação dos pacientes.20 Há poucos estudos realizados que 

evidenciam a necessidade de gerenciamento de leitos e sua relação com a melhoria 

qualidade no atendimento aos pacientes1*. 

Pesquisa do Advisory Board Company em 201321 sobre hospitais norte-

americanos, indicou que 83% dos hospitais pesquisados possuíam algum tipo de 

gestão centralizada de utilização de leitos ou seja, a gestão era realizada por um 

indivíduo ou cargo com autoridade para definir a alocação e utilização de todos os 

leitos hospitalares.O conceito de coordenador de fluxo do paciente é bem difundido 

e a função pode ser exercida através de diferentes modelos. 

Em um trabalho de revisão sistemática à respeito de intervenções para 

solucionar a superlotação nos serviços de emergência hospitalar Bittencourt e 

Hortale12 evidenciam a relevância do profissional enfermeiro nas organizações 

hospitalares. A presença de um núcleo de enfermagem é relevante por apresentar 

resultados de desempenho organizacional. 

Em levantamento das principais fontes de desperdício de unidades 

assistenciais de um hospital universitário, foram evidenciados vários motivos para o 

desperdício relacionado a ocupação dos leitos: ocupação por tempo prolongado, 

suspensão de cirurgias, ocupação por internação menor de 24 horas, ocupação por 

pacientes de alta, ocupação de leitos por problemas sociais, transferências 

desnecessárias e pacientes internados sem indicação foram as mais citadas pelos 

                                                 

1*  Notas do trabalho “Gerenciamento de Leitos e Qualidade nas Organizações de Saúde”,  
apresentado no 3° Encontro Internacional de Pesquisa em Enfermagem, realizado em  2012, em  São 
Paulo, SP. 
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entrevistados que sugeriram a implementação do gerenciamento dos leitos entre 

outras sugestões de melhorias, para que não ocorresse o desperdício relacionado a 

ocupação dos leitos 22. 

Trabalhos como os de Castilho et al22 e Bittencout e Hortega12 têm 

identificado a necessidade de gerenciamento de leitos como uma forma de melhorar 

o desempenho organizacional e combater  a superlotação e o desperdício em 

relação a ocupação de leito. 

Nesta perspectiva de gerenciamento de leitos como contribuição eficaz nos 

serviços hospitalares e o enfermeiro como seu ator principal, é que fortalece o 

interesse pelo presente estudo. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo transversal, de campo, descritivo, exploratório com 

abordagem qualitativa.  

O estudo descritivo procura observar, registrar, analisar, classificar e 

interpretar os fatos ou fenômenos e tem como objetivo fundamental a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno23. O estudo exploratório tem 

como objetivo principal o aprimoramento das ideias ou a descoberta de intenções. 

A pesquisa qualitativa foi escolhida para desenvolver o tema em estudo e 

atender os objetivos propostos pois enfoca um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Trabalha com um universo de múltiplos significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, buscando compreender como os 

participantes da pesquisa percebem questões que estão sendo focalizadas e como 

são organizadas as suas experiências do cotidiano, possibilitando a produção de um 

conhecimento sobre o assunto estudado e busca dar sentido e interpretar esses 

fenômenos em termos das significações trazidas pelos participantes da pesquisa24-

25. 

 

4.2 Local da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada com enfermeiros que trabalham em instituições 

hospitalares de grande e extra porte, de iniciativa ou retenção tributária pública, 

privada e de caráter filantrópico. As instituições possuem perfis distintos entre suas 

referências de atendimento, mas têm o pronto socorro como serviço em comum, 

caracterizado como "porta aberta", ou seja, com a finalidade de absorver as 

demandas de pacientes independentemente do número de leitos. As instituições 

estão situadas na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, contudo a abordagem 
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dos participantes e a coleta dos dados não ocorreu nas dependências destas, mas 

sim em locais escolhidos pelos participantes. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

Os participantes da pesquisa foram oito enfermeiros. O número de 

enfermeiros  não foi pré definido, seguindo os preceitos da abordagem qualitativa 

que não está baseada em critério numérico para garantir sua representatividade26. 

Para participar da pesquisa era necessário ao enfermeiro: 

 atuar na cidade de São Paulo ou em municípios da Grande São Paulo, 

localidade eleita pelas autoras, pois há instituições hospitalares de grande 

porte e um volume populacional expressivo, que provavelmente necessitam 

de um serviço gerenciando os leitos; 

 atuar em gerenciamento de leitos há mais de seis meses, este tempo mínimo 

foi determinado levando em consideração que com este tempo, o 

profissional já é detentor de algum conhecimento sobre a função; 

 concordar em participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 

Para a composição do grupo de enfermeiros participantes da pesquisa foi 

utilizado inicialmente a técnica de “bola-de-neve”. Esta técnica foi escolhida por que 

os enfermeiros que atuam em gerenciamento de leitos ainda são poucos e não 

estão organizados em uma área de especialidade. Esta técnica permite que o 

entrevistado indique o outro a ser entrevistado que, por sua vez, indicará o 

próximo, e assim por diante, com características de interesse da pesquisa, até se 

montar a amostra da pesquisa27. 

As cadeias de referência surgem do processo de pessoas recrutarem outras 

pessoas dentre seus conhecidos. Este conjunto de relações de amizade e 

conhecimento é denominado rede social e, de acordo com o método da bola de 

neve, pode ser visto como estratégia para percorrer caminhos nesta rede social27. 
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4.4 Procedimentos Éticos 

Foram seguidos todos os procedimentos devidamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos. Os participantes que 

concordaram com os termos da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 28  

O projeto foi inserido na Plataforma Brasil e encaminhado para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos para apreciação, e foi aprovado em 

junho de 2013, sob o número de parecer 323.590, CAAE número 

12582213.2.0000.5506 (ANEXO A). 

 

4.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, teve início a coleta dos 

dados, que ocorreu por meio de entrevista semiestruturada, para a qual elaborou-

se um instrumento (APÊNDICE B), contendo duas partes.  

A primeira parte do instrumento aborda a caracterização dos participantes, 

com informações referentes a sexo, idade, estado civil, tempo de atuação, setor de 

trabalho, tempo de formação, pós-graduação stricto e lato sensu e formação 

específica na área de gerenciamento de leitos. A segunda parte, é composta por 

questões norteadoras, abordando a temática em foco. 

A medida que os participantes da pesquisa eram identificados, foi realizado 

um contato prévio, por telefone e/ou mensagem eletrônica. Confirmados os critérios 

de inclusão os mesmos foram convidados a participar do estudo. Com aqueles que 

concordaram em participar foi marcada a entrevista em local e horário de escolha 

do participante. A coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora no 

período de setembro de 2013 a novembro de 2014. Antes da realização da 

entrevista, eram explicados os objetivos do estudo, reforçando-se a garantia de 

sigilo e anonimato das informações prestadas, o direito do enfermeiro desistir da 
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participação do estudo a qualquer tempo, bem como o seguimento de todos os 

preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/12 28, conforme o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, somente a partir deste momento iniciava-se a 

entrevista, com a gravação da mesma. 

Para o início das entrevistas foram selecionados três enfermeiros que 

foram conhecer o serviço de gerenciamento de leitos onde atua a 

pesquisadora. Destes, um participante declarou não conhecer outro enfermeiro 

para indicar e os demais indicaram mais dois participantes. 

Totalizando cinco entrevistas, o quinto e o quarto participantes indicaram 

uma mesma enfermeira, o que propiciou a estagnação de indicações, uma vez 

que o sexto entrevistado não conhecia outros enfermeiros que realizam 

gerenciamento de leitos. Como ainda não havia ocorrido a saturação de dados, 

esta situação mostrou-se preocupante, pois impossibilitaria a continuidade da 

pesquisa.  

Iniciou-se, então, uma nova busca de participantes, desta vez por meio 

do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. A partir do site da 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, fez-se uma busca dos 

estabelecimentos de saúde no período de janeiro de 2014. Foi estratificado o 

tipo de estabelecimento, por hospital geral e hospital especializado, opção 

baseada no objeto do estudo, uma vez que são estes estabelecimentos que 

possuem unidades de internação e acredita-se que devido ao porte destas, as 

instituições necessitam de gerenciamento de leitos. 

Foram encontrados 93 estabelecimentos de saúde com as 

características descritas. A partir do contato telefônico com estas instituições, 

foram identificados 12 hospitais que dispunham do gerenciamento de leitos 

realizados por enfermeiros. Destas 12 instituições, 06 enfermeiros já haviam 

participado do presente estudo. Em relação aos 06 enfermeiros a serem 

entrevistados, um não respondeu a solicitação para entrevista, um não 

preenchia os critérios de inclusão pois tinha menos de seis meses de atuação, 

restando quatro possíveis entrevistas. Foram então entrevistadas duas 
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enfermeiras, ocorrendo a saturação dos discursos e o consequente 

encerramento da coleta dos dados com oito enfermeiras participantes. 

As entrevistas tiveram tempo mínimo de 15 minutos e máximo de 50 

minutos, com duração média de 32 minutos. Para as gravações foi utilizado um 

gravador de voz e seu conteúdo armazenado em forma de arquivo digital no 

computador, para posterior transcrição literal e análise de dados. As 

transcrições das entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora. 

Para garantir seu anonimato, os participantes da pesquisa tiveram seus 

nomes substituídos por números, escolhidos pela pesquisadora de acordo com 

a ordem em que as entrevistas foram realizadas. 

 

4.6. Análise dos Dados 

Após a transcrição dos dados, o material foi analisado segundo a metodologia 

da análise de conteúdo. Foi adotada neste estudo a metodologia postulada por 

Laurence Bardin29. 

Para Bardin a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 

descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Segundo este autor29, a análise de conteúdo é dividida em três fases: pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação.  

A pré-análise é a fase da organização do material, onde se faz uma leitura 

flutuante, para contato exaustivo com o material. Estas leituras iniciais articulam uma 

visão ampla e geral que permite ao pesquisador observar uma mensagem explícita 
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de uma forma menos estruturada, porém mostrando indícios e pistas do campo a ser 

estudado29.  

A exploração do material, consiste numa fase longa de dedicação, de 

operações de idas e vindas. Para organização foram necessárias três escolhas: o 

recorte, enumeração, classificação e a agregação. Para realizar o recorte do 

material, torna-se necessária à leitura do mesmo e a demarcação dos "núcleos de 

sentido", ou seja, das unidades de significação29. Estas unidades podem ser 

chamadas de unidades de registro, que nada mais são do que um segmento de 

conteúdo a ser considerado como unidade de base, visando à categorização. A 

criação de categorias de análise exige grande dose de esforço por parte do 

pesquisador.  

De acordo com Franco30 não existem regras que possam orientá-lo, nem é 

aconselhável o estabelecimento de passos muito rígidos. Em geral, o pesquisador 

segue seu próprio caminho baseado em seus conhecimentos e guiado por sua 

competência, sensibilidade e intuição. 

O tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a interpretação, os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos. 

 A inferência é a operação intelectual por meio da qual se afirma verdade de 

uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como 

verdadeiras31. 

De posse destes dados significativos, o pesquisador pode, então, propor 

inferências e interpretações, relacionando-as com o referencial teórico e 

fundamentando a propósito da justificativa da pesquisa, ou que digam respeito a 

outras descobertas inesperadas29. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

5.1 Caracterização dos colaboradores da pesquisa 

A amostra foi constituída por 8 enfermeiras (100%), todas do gênero 

feminino. Quanto à idade, a média foi 35 anos, com extremos de 25 a 46 anos. 

Em relação ao estado civil, 6 (75%) eram casadas e 2 (25%) solteiras.  

O tempo de formação como enfermeira em média foi de 9 anos, com 

extremos de 1 a 19 anos. Em relação ao tempo de atuação no gerenciamento 

de leitos na instituição a média foi de 34 meses (mínimo de 8 meses a máximo 

de 60 meses). Apenas uma enfermeira afirmou que foi seu primeiro emprego, o 

que destoa das demais que relatam atuação como enfermeiras assistenciais 

previamente, atuando em vários setores para a seguir serem convidadas para 

atuar na função. 

Cinco enfermeiras (62%) afirmaram ser “Gerenciamento de Leitos” a 

denominação do setor ou função exercida, uma (12%) citou “Gestão de Leitos”, 

uma (12%) “Gerenciamento Interno de Leitos e Agendamento Cirúrgico” e uma 

(12%) “Núcleo Interno de Regulação”. É importante ressaltar que na literatura é 

mais frequentemente encontrado o termo “Gestão de Fluxo de Paciente”, o que 

não foi citado pelas participantes deste estudo 13, 16.  

Questionadas acerca da formação acadêmica, a totalidade das 

entrevistadas 8 (100%) referiu ter cursado especialização e 6 (75%) realizaram 

mais de uma pós graduação lato sensu.  

Os dados do Quadro 1 demonstram a distribuição numérica e percentual em 

relação a pós graduação lato sensu realizadas pelas enfermeiras estudadas que 

atuam em gerenciamento de leitos entre setembro de 2013 à novembro de 2014. 

 

 

 



Resultados e Discussão   36 

  

Quadro 1. Demonstrativo sobre a formação em pós graduação lato sensu por 
enfermeiras que atuam em gerenciamento de leitos, entrevistadas entre 
setembro de 2013 à novembro de 2014 - Guarulhos, 2015 

Pós Graduação Realizada n % 

Docência 3 37% 

Unidade de Terapia Intensiva  2 25% 

Urgência e Emergência 2 25% 

Administração Hospitalar 2 25% 

Saúde e Auditoria 1 12% 

Gestão de Serviços 1 12% 

Informática em Saúde 1 12% 

Oncologia 1 12% 

Cuidados Paliativos 1 12% 

Geriatria 1 12% 

MBA em Gestão da Qualidade 1 12% 

Total 16  

 

Importante ressaltar a qualificação destas profissionais, apesar de pouco 

tempo de formação ou mesmo com década de formada as mesmas procuram 

atualizações, recentes. Fica evidente que todas as participantes da pesquisa 

escolheram e realizaram conhecimentos teóricos distintos na pós graduação, talvez 

pela necessidade previa porque a grande maioria das participantes relatou atuação 

em setores com pacientes graves, emergência e UTI, ( pós graduação em UTI, 

Urgência e Emergência) foram 4 enfermeiras (50%), e explique o perfil assistencial 

do momento exigia, a docência mostra como a pós graduação incidente 3 (37%), 

porém nenhuma participante relatou ser ou ter sido sua principal atuação 

profissional, a pós voltada para as novas tecnologias, a informática foi realizada por 

apenas uma. 
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Os dados evidenciam que realizaram uma pós graduação voltada para a 

gestão foi predominante (administração hospitalar, saúde e auditoria, gestão em 

serviços e MBA em gestão da qualidade) são 5 enfermeiras (62%). 

Essa visão heterogênea implica na articulação entre atuar em gestão de leitos 

cuidando, talvez seja o principal requisito para atuação em gerenciamento de leitos 

como será discutido. Esse aspecto assistencial, educador e gerencial estão 

alinhadas na atuação deste profissional, e pode ajudar a transformar, pois a 

dissociação teórico pratica é uma evidencia na formação do enfermeiro quando se 

depara com o mercado de trabalho 18. 

Referente a curso de formação específica em gerenciamento de leitos, 

apenas 2 enfermeiras (25%) participaram de curso de atualização específica na área 

de gerenciamento de leitos. 

 

 

5.2 Apresentação e análise das categorias e subcategorias 

A partir dos discursos das enfermeiras entrevistadas, emergiram das 

falas das participantes quatro categorias e subcategorias, conforme mostra a 

figura 1: 
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Discursos das 
Participantes

Categoria 1  
Vivenciando o 

Gerenciamento de Leitos

Subcategoria1a 
Construindo o fazer do 

gestor de leitos

Subcategoria 1b 
Caracterizando o fazer 

cotidiano do gestor 

Categoria2 
Desenvolvendo a 

identidade do gestor de 
leitos

Subcategoria2a Criando 
a identidade do 

gerenciamento de leitos 

Subcategoria2b 
Construindo o 

gerenciamento de leitos 
com foco no cuidado e 

bem estar 

Subcategoria 2c  
Identificando a 

fragilidade na formação 
do enfermeiro 

Categoria 3  
Desvelando as 

competências do gestor 
de leitos 

Subcategoria 3ª  
Valorizando o 

conhecimento teórico 
científico para a gestão 

de leitos

Subcategoria 3b 
Fazendo bom uso da 

comunicação 
multidirecional e novas 

tecnologias 

Subcategoria 3c 
Praticando a 

interdisciplinaridade e 
valorizando as relações 

interpessoais 

Subcategoria 3d 
Instrumentalizando o 

gestor de leitos por meio 
de negociação e 

planejamento

Categoria 4    
Destacando valores e 

cultura como 
influenciador para o 

Gerenciamento de Leitos 

Subcategoria 4ª 
Considerando a 

influência da equipe 
médica no 

gerenciamento de leitos 

Subcategoria 4b 
Compreendendo a 

necessidade de 
mudança na cultura 

organizacional 

Figura 1. Categorias e subcategorias extraídas dos discursos dos participantes da 
pesquisa. Guarulhos, 2015. 

 

Na sequência, apresentam-se as categorias e subcategorias acompanhadas 

das discussões. 
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 Categoria 1: Vivenciando o Gerenciamento de Leitos  

Essa categoria é constituída pelos discursos dos participantes que expressam 

o inicio das atividades na construção da função, que vem acompanhado de desafios, 

pois na sua construção não havia modelos a serem seguidos nas instituições. Essa 

mudança na instituição e o pioneirismo da implementação que aconteceu na grande 

maioria das participantes, traz reflexões sobre as novas demandas e processos que 

não faziam parte do cotidiano das enfermeiras, pois com exceção de uma, as 

demais exerciam cargos como enfermeira assistencial. A falta de conhecimento por 

parte do enfermeiro gestor de leitos e toda a instituição sobre o que é gerenciamento 

de leitos e as novas atribuições como planejamento da demanda e estratégias para 

realizar as atividades e processos administrativos, foram as temáticas mais 

evidenciadas, portanto a partir destas, constituiu-se duas subcategorias para melhor 

representar os dados. 

 

 

Subcategoria 1a: Construindo o fazer do gestor de leitos 

Nos discursos abaixo, as participantes ilustram algumas explicações sobre o 

inicio das atividades na perspectiva das enfermeiras. Apontam para uma deficiência 

de conhecimento sobre o que é gerenciamento de leitos, mostrando estratégias para 

suprir esta, por intermédio de procura de outras experiências, em literatura e 

também a necessidade de conhecer a instituição, mapear o perfil da instituição, 

conhecê-lo e implementar ações gradativamente, enfocando nas necessidades do 

hospital e ao mesmo tempo trabalhando a equipe para entender essa nova 

atribuição e os resultados que trouxeram para a instituição. Em meio de tantas 

incertezas no cenário das instituições, o gestor de leitos surge como uma alternativa 

para equilibrar a relação entre a capacidade e a demanda, permeado pela gestão da 

qualidade. 

"Foi uma proposta, da diretoria para se criar um setor de 
gerenciamento de leitos. Eles optaram por alguém que já 
conhecesse os processos da instituição e me convidaram 
pela capacidade de que eu tinha negociação com as 
equipes, não só com a médica mas com as outras áreas 
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também...E o início...foi bem difícil porque eu não tinha a 
menor consciência do que era o gerenciamento de leitos 
um setor que foi construído gradativamente ..."(E1) 

 

"Para trabalhar essa inflexibilidade eu apresentei o 
gerenciamento de leitos eu realizei interações, para tentar 
mostrar o que era, para que era, e o benefício que traria 
para o hospital, foi desta forma."(E2) 

 

"...eu cheguei, eu fui mapear os processos entender qual 
é o gargalo dos processos, que impactavam a liberação 
dos leitos e toda parte de gestão dos leitos, eu fiquei mais 
ou menos um mês fazendo isso.[...] Depois 
gradativamente eu fui pegando todo o processo de 
gerenciamento de leitos para a gente, então em dois 
meses, eu já tinha bastante resultado, aqui no Hospital, já 
no setor de gerenciamento de leitos." (E5) 

 

"O convite foi feito, eles queriam desenvolver alguma 
coisa junto com a central de vagas, mas não sabiam o 
que, e ai minha chefe depois, lapidou essa ideia, de tornar 
um  gerenciamento de leitos. O enfermeiro atuante em 
todo o andar para poder aumentar(....)a rotatividade e 
diminuir os pacientes do pronto socorro.[...]Só que quando 
eu entrei, eu também não entendi o que era, porque a 
gente(...)não tem, você procura artigo, você procura 
algumas coisas, agora tem pouco mais, então eu tinha 
essas dificuldade, eu cheguei aqui, e comecei a pensar, 
que tipo de indicador que eu vou trabalhar, o que eu vou 
fazer, como vou programar o meu dia, e foi surgindo." 
(E7) 

 

O participante chamado como E1, além de perceber a sua competência como 

conhecedor dos processos do hospital e sua capacidade de negociação para 

alcançar os resultados esperados utilizando como premissa o consenso e o 

conhecimento dos processos e de pessoas, mostra a dificuldade de compreender o 

novo, entende o início como uma dificuldade, pois desconhecia, não era sua prática, 

ou seja, não possuía uma definição clara do seu papel, denotando certa fragilidade 

inicial, que vai de encontro com o que pontua Gomes e Oliveira32 acerca da relação 

entre a teoria e a prática, emergindo a partir do amadurecimento do profissional e da 
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necessidade colocada pela prática. A prática da gestão de fluxos requer o saber 

para aprofundar o conhecimento de enfermagem. 

O discurso da participante E2 demonstra perceber a dimensão da 

necessidade de realizar parcerias para esclarecer o que esta se propondo na 

instituição e consequentemente cumprir as metas estabelecidas, é necessário uma 

visão e compreensão do contexto da instituição, para que aproveitar sinergias e 

realizar estratégias para fortalecer a equipe e as suas decisões, em uma relação que 

todos ganham paciente, enfermagem, instituição, e financiadores do sistema de 

saúde33,42.  

Há diversos estudos sobre o processo de trabalho do enfermeiro que 

mostram a predominância com ênfase no gerenciamento dos serviços. Esta 

afirmação encontra apoio em Hausmann e Peduzzi34, que analisaram a articulação 

entre o trabalho gerencial e assistencial do enfermeiro.  

O processo do planejamento é um princípio básico para se gerenciar, que é 

descrito por Marquis e Houston35 por um processo administrativo que é decidir 

antecipadamente o que fazer, quem o fará, além de como, onde e quando será feito. 

É a primeira etapa deste processo que propicia meios de compreensão, 

antecipação, cooperação e exploração das mudanças. O processo de planejar é um 

modo de pensar promovendo a compreensão através de questionamentos sobre o 

que realizar, como, quando quanto, para quem, porque, por quem e onde. Assim, 

quanto as enfermeiras realizam o planejamento de acordo com o princípio 

estratégico de ter uma visão de todo o sistema, ao invés de uma visão 

departamental, identificando as demandas, necessidades e gargalos da instituição a 

ser implementada a mudança estão realizando um processo administrativo pautado 

no conhecimento técnico cientifico na busca da eficiência e eficácia da gestão.36  

Essas afirmações estão de acordo com Peres e Ciampone(2006)18 que 

analisaram as competências gerenciais do enfermeiro, que deve ser detentor do 

saber sobre o processo administrativo, do planejamento e da tomada de decisão, 

que são competências essenciais contidas nas diretrizes curriculares nacionais dos 

cursos de graduação em enfermagem. 
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A participante identificada como E7 entende que a criação desta nova 

atividade/função proposta pelo seu gestor, que também não tinha objetivos 

inicialmente sedimentados sobre seu papel, necessitou do aprimoramento das ideias 

com o gestor, da busca de conhecimento e que, somente após se apoderar destes 

artifícios pôde realizar o planejamento de suas atividades. E assim, foi surgindo na 

prática, o exercício da gerência de leitos.  

Este princípio é similar ao que Kurcgant (2010)37 relata, que o planejamento 

se inicia à medida que se determinam objetivos a serem alcançados, se definem 

estratégias e políticas de ação e se detalham planos para conseguir alcançar os 

objetivos, se estabelece uma sequência de decisões que incluem a revisão dos 

objetivos propostos alimentando um novo ciclo de planificação. Neste sentido, o 

crescimento pessoal e profissional é vivenciado pela superação das dificuldades em 

gerenciar leitos, a partir do conhecimento técnico cientifico, como ilustram os 

discursos seguintes: 

 

"...foi algo inovador...eu desconhecia...a profissão, e eu vi 
que o enfermeiro tinha a capacidade não somente de 
cuidar...de uma unidade como o hospital inteiro...a gente 
tem subsídios para isso, então para mim, ao mesmo 
tempo que foi desafiador foi inovador ." (E4) 

 

"Eu fui me capacitando buscando literatura, benchmarking 
em outras instituições que o serviço já estava estruturado, 
e estruturei a equipe, ainda temos muito que melhorar." 
(E8) 

 

A participante identificada como E4 fala do desafio do exercício da gestão de 

leitos em contrapartida relata que é inovador, que pode ser compreendido como uma 

experiência diferencial de vida e como conquista de maturidade profissional e 

segurança para trabalhar.  

Já o discurso da participante identificada como E8 denota engajamento, ao se 

referir que instrumentalizou-se para realizar uma gestão qualificada, que vai ao 

encontro de Pedreira e Kusahara 38 que referem que as instituições de saúde devem 

contratar enfermeiros líderes, que exerçam uma prática autônoma e qualificada, 
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trazendo as evidências para a prática, ou seja, usando os resultados das pesquisas 

para a seu cotidiano. A mesma participante demonstra perceber a relevância do 

equilíbrio a entre a eficiência e a real possibilidade produtiva, quando se diz "ainda 

temos muito que melhorar", a gestão ativa e participativa nos processos de mudança 

são subsídios de uma gestão voltada para o conhecimento. 

Subcategoria 1b: Caracterizando o fazer cotidiano do gestor  

Nesta subcategoria os participantes da pesquisa reconheceram suas ações 

como dinâmicas, direcionadas e apoiadas pela informação disponibilizada em tempo 

real acerca das condições de ocupação e atendimento do hospital, como 

exemplificam as falas em destaque:  

 

" No dia antes a gente esta vendo o mapa cirúrgico, a 
gente já viu da semana inteira, mas um dia antes eu tenho 
que ver, quantas cirurgias eu vou ter no outro dia. Os 
leitos que eu tenho para planejar, né, isso tudo eu já faço 
com o auxiliar administrativo, e no outro dia, eu já chego e 
já vejo os leitos que eu já tive, porque eu não posso negar 
vaga, a gente não transfere paciente por falta de vaga. 
Eu...já vejo taxa de ocupação, eu tenho uma tela no 
sistema de informática [...]. A gente vai pegando, a 
previsão de alta que vai vindo, do andar e vai vendo a 
assertividade, e vai pegando as vagas, vai liberando, e vai 
fazendo todo o planejamento. Nosso setor não é vinte 
quatro horas é das sete as dezessete." (E5) 

 

"Então eu trabalho com o painel de leitos e com o senso 
hospitalar, eu imprimo esse senso. Separo os masculinos 
e os femininos, os isolamentos e que eu também trabalho 
o mapa de isolamento e com o mapa eletivo e ai eu faço 
duas visitas diárias no período da tarde e da manhã. [...]... 
eu pego o nome do paciente e vou disponibilizando as 
vagas e já trabalhando em cima das possíveis altas 
[...}...e faço também a reserva dos leitos eletivos e confiro 
o hospital dia também..."(E1)  

 

"Fornecimento de vagas, intervenções das longas 
permanências,(...) identificação dos gargalos, no 
momento das altas hospitalares para efetivar, né, a alta 
médica da alta hospitalar..."(E2)  
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" Quando eu chego eu vejo se todos foram alocados, né, 
a gente trabalha com um farol de ocupação, que é um 
farol mesmo, que fica na intranet, onde a gente mostra 
para o hospital com a gente está..." [...] A gente também 
trabalha com dois médicos que são geriátricas que são 
desta equipe de desospitalização, que a gente acaba se 
dividindo, por bloco e por andares, para poder otimizar o 
tempo. A gente faz um levantamento dos pacientes que 
estão bem para ligar para esses médicos, quando há a 
oportunidade, de home care de saída mais rápida, e a 
gente também passa visita no pronto socorro para 
conhecer melhor os casos, então as quatorze horas a 
gente faz uma reunião com o médico gestor de vagas, né, 
mostra uma nova fotografia de como esta o do hospital, 
porque a gente já conseguiu alocar um monte de gente, 
né. "(E3) 

 

"Mas a gente tem todas as estatísticas para fazer, eu 
também tenho os administrativos, eu faço algumas visitas 
no pronto socorro, nos andares são eles que fazem, a 
gente já tem uma noção das altas que a gente vai ter no 
decorrer do dia, questões de problemas sociais, longa 
permanência que a gente monitora, isolamento de 
contatos, quartos interditados por n questões, enfim, ai 
começa as questões de monitoramento a todo o 
momento. A gente tem reuniões que a gente participa, o 
que tem demais no gerenciamento, são as estatísticas, é 
você mostrar os leitos, enfim, a gente tem muitas 
planilhas para fazer, né." (E6) 

 

Os relatos dos participantes destacam a dinâmica do fazer do gestor de leitos. 

Apontam que o apoio da informação em tempo real e os encontros com outros 

profissionais através de visitas as unidades e/ou reuniões multidisciplinares são 

essenciais para realizar o gerenciamento de leitos que possibilita à equipe 

multidisciplinar uma maior integração. 

A atividade que o gestor de leitos realiza é uma complexa rede de conexão 

entre a atividade de controle de fluxos, disponibilizando essas informações para os 

gestores, a diretoria e/ou outros líderes da instituição através de apoio tecnológico e 

interdisciplinar. 

São algumas das atividades do gestor de leitos relatadas pelas participantes: 
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 participa de reuniões, visitas nas unidades de internação e pronto 

socorro; 

 articulações com equipe multiprofissional com foco na 

desospitalização; 

 realização de indicadores e estatísticas, como previsões de alta 

hospitalar e o indicador assertividade; 

 monitoramento de permanências,  

 intervenções com pacientes de longa permanência e otimização da 

alta; 

 monitoramento do mapa de pacientes em  isolamento;  

 utilização do sistema de informática como ferramenta importante na 

gestão; 

 comunicação da taxa de ocupação hospitalar aos principais 

interessados; 

  gerenciamento o mapa cirúrgico; 

 participação da gestão de riscos; 

 e participação de projetos.  

 

O Advisory Board Company 21 recomenda ações/ funções do coordenador de 

fluxo do paciente são similares ao encontrado neste estudo que são: 

• promoção de reuniões com as unidades/ enfermarias para determinar os 

melhores procedimentos para designação de leitos;  

• definição de diretrizes claras para o processo;  

• estabelecimento de regras para casos de superlotação desenvolvidas por 

meio de cuidadosos estudos de capacidade e demanda, permeados por 

conceitos de qualidade e segurança;  

• orientação para o planejamento de transferências entre unidades para a 

acomodação de pacientes cirúrgicos;  

• gerenciamento do planejamento de alta hospitalar, não visando apenas a 

quantidade diária e horários das altas, mas também o estabelecimento de 

práticas padronizadas para alta;  
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• visão sistêmica dos gargalos e oportunidades;  

• disseminação do conhecimento de excelência operacional.  

 

É relevante perceber a ação planejada e integrada com os outros setores do 

hospital. A internação hospitalar requer da equipe uma cooperação e coordenação 

de diferentes setores, de um modo geral cada setor trabalha de forma isolada sem 

ter uma visão do todo. Ao planejar seu trabalho as enfermeiras relatam a visão 

unificada das demandas e gargalos, por exemplo alocação de pacientes para 

realizar cirurgias eletivas, monitoramento da ocupação das unidades e pronto 

socorro, e também as saídas/altas hospitalares planejadas. 

A data prevista de alta ou previsão de alta, previamente realizada e sinalizada 

pelo médico é uma ferramenta de trabalho essencial para gerenciar leitos os 

hospitais que têm tido sucesso em evitar atrasos na alta através de sistemas e 

processos que garantem que a preparação para a alta comece de forma proativa, 

antes que o paciente esteja clinicamente apto a deixar o hospital. Com a presença 

de infraestrutura sólida e responsabilidades claras, os hospitais podem incorporar à 

prática diária a preparação de alta proativa 21. Assim elaboram plano de ação para a 

melhoria deste processo e a garantia de um leito disponível para uma nova 

internação. 

O Institute for Healthcare Improvement 39 em Boston, estudou sobre os 

gargalos que são comuns em cuidados em saúde para ajudar os hospitais a 

melhorar o atendimento que prestam ao paciente, e acredita que a chave para 

melhorar o fluxo do paciente encontra-se em uma série de ações dentre elas a 

capacidade de previsão de alta que pode ser superior a 80 porcento, mas na maioria 

dos casos esse recurso não é utilizado para otimizar ou sincronizar o trabalho da de 

sospitalização. 

Uma maior integração entre as equipes e setores unificando o 

plano/planejamento terapêutico, produzindo maior eficácia reduz a espera para 

novas internações e satisfação dos pacientes e impacta positivamente a receita do 

hospital 14. 
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As tecnologias estão disponíveis e colaboram para o gestor de leitos realizar 

com maior praticidade suas atividades cotidianas, serve para expandir o 

conhecimento e o entendimento de como está o cenário das instituições hospitalares 

para a tomada de decisões, o sistema de informação tem a função de prover 

informação em tempo real, para a melhoria do fluxo do paciente. 

A ênfase ao desenvolvimento de um sistema de informação que possibilita a 

integração e análise de dados referentes às internações e o fluxo de pacientes entre 

hospitais e cidades de uma região e o processamento automático de dados 

hospitalares tem uma grande importância na tomada de decisões em ambientes de 

saúde. Gestores e profissionais dessa área podem utilizar ferramentas e sistemas 

de informação que facilitam a visualização e análise destes dados. 40 

Com relação a essas tecnologias as participantes identificadas por E1, E3, E5 

e E6 entendem e evidenciam essas tecnologias como aliadas para tomada de 

decisões ou simplesmente sinalização para outros gestores como a visualização do 

painel de leitos, mapas cirúrgico/eletivo, senso hospitalar, taxa de ocupação, 

monitoramento, estatísticas, e análise de gráficos. Esse entendimento encontra 

apoio em Marin e Cunha41, que relatam e exemplificam como tais recursos estão 

causando impactos para a assistência de enfermagem ao cliente/paciente, mas 

enfatizam que estamos comunicando com melhores e maiores chances de sucesso 

O discussão sobre como é realizado na prática o gerenciamento de leitos de 

uma forma eficiente é plenamente pautada na individualidade de cada instituição, 

não existe uma forma exata para as instituições, mas sim apoio tecnológico e 

interdisciplinar para realizar esta gestão em conjunto, assim como a parceria 

realizada com outros profissionais e o apoio tecnológico no seu cotidiano, gerando 

verdadeiros benefícios para a gestão42.  

 

 

Categoria 2: Desenvolvendo a Identidade do Gestor de Leitos 

Esta categoria destaca o processo de construção da identidade do 

profissional e do rol de atividades do gestor de leitos, caracterizando-se como 
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consequência da falta de conhecimento prévio sobre as atividades e do aprendizado 

realizado na prática cotidiana apontados na categoria anterior. As três subcategorias 

desta categoria apontam que com o fazer do enfermeiro gestor de leitos vieram 

mudanças nas instituições, que demandaram a criação e fortalecimento de uma 

identidade para o profissional e para suas ações, assim como o reconhecimento da 

fragilidade do preparo acadêmico do enfermeiro gestor para o exercício desta 

função.  

 

Subcategoria 2a: Criando a identidade do gerenciamento de leitos  

As enfermeiras evidenciaram, em suas narrativas, que o reconhecimento do 

papel do enfermeiro gestor de leitos possui fragilidades. Os discursos seguintes 

ilustram esta dificuldade vivenciada pelas enfermeiras na prática: 

 

"...No inicio, a equipe multi não entendia o que o 
enfermeiro do gerenciamento de leitos fazia, tentava se 
atribuir muitas funções que não era do gerenciamento de 
leitos...[...] Então, essa confusão foi o que mais me 
incomodou e foi minha maior barreira, essa confusão de 
não entender qual é o papel do enfermeiro no 
gerenciamento de leitos dentro da instituição, porque cada 
um dos gestores pensa que o gerenciamento de leitos 
tem fazer algo pela sua área, que nem sempre....As 
vezes, são questões do serviço social e questões internas 
da internação que as pessoas tentam atribuir ao 
gerenciamento de leitos..."(E1) 

 

"...existe uma grande dificuldade, quando você entra, (....) 
as pessoas não entendem também, que o seu setor veio 
para somar, eles acham que você esta entrando na casa, 
você está invadindo a casa deles, e não .isso. Você quer 
ajudar contribuir. [...] Então, eu não conhecia os chefes 
das equipes, eu comecei a ligar, falar quem eu era, me 
apresentar, deixar que tivessem confiança. (E7) 

 

"Eu percebo, faço corpo a corpo, eu não fico nesta 
cadeira, eu subo os andares, todos os andares, para que 
todos me conheçam. Não é minha função, é uma maneira 
de que eles me conheçam e possam contar comigo." (E8) 
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A dificuldade de reconhecimento do papel do enfermeiro gestor de leitos como 

novo profissional da instituição hospitalar é compreensível. Aceitar as mudanças e 

desafios gera insegurança para os trabalhadores. A resistência ao novo é uma ação 

esperada. Como todo processo de mudança a introdução do gerenciamento de leitos 

nas instituições passou e ainda passa por etapas de avaliação. 

É de responsabilidade das instituições trazer informações a outros 

trabalhadores neste processo, a pulverização da informação deve ocorrer da alta 

administração para todos os profissionais.   

Em contrapartida, cabe ressaltar que o enfermeiro deve por meio da educação, 

instrumentalizar outros profissionais sobre seu papel, como destacam as participantes 

E7 e E8 em seus discursos, relatando essa ação educadora.  

Em sua tese Cunha 43 estudou a gestão da qualidade de vida no trabalho em 

hospitais, e destaca que o enfermeiro como educador deve identificar como aspecto 

relevante a educação para conhecerem a nova realidade em uma abordagem para 

readequar as escolhas às possibilidades e às oportunidades focando, entre outros 

atributos, na reciprocidade, resiliência e principalmente na integração. 

Ainda relacionado à criação da identidade do profissional gestor de leitos, as 

enfermeiras trazem a argumentação favorável à designação do enfermeiro como 

profissional mais adequado para a realização desta atividade, como denotam as falas 

seguintes: 

"Porque a profissional enfermeira é boa no gerenciamento 
de leitos e na parte administrativa, porque ela tem a parte 
humanizada, ela tem assistência e a técnica, mas eu vou 
ter que ter a parte administrativa. Eu tenho que dosar os 
dois, para eu ter sucesso, porque se eu não dosar os 
dois, até em uma decisão ou em alguma coisa que eu 
tenho que fazer, a gente não consegue ter sucesso [...] 
porque nosso setor é que traz dinheiro para o Hospital né, 
obvio, tem a porta de entrada que é o P.S., tem a UTI. 
Mas se não tiver uma gestão de leitos de uma forma 
global, eu não consigo fazer isso, eu não consigo trazer 
dinheiro para o Hospital. Então, tem que investir 
profissional e valorizar esses profissional..." (E5) 

 



Resultados e Discussão   50 

  

"Internamente ainda falta um pouco de divulgação de 
compreensão dos enfermeiros de um modo geral 
entendam que ele é o gestor de desocupação de sua 
unidade, o médico dá a alta, quem orienta, quem prepara 
essa alta é o enfermeiro.Porque se este paciente precisa 
de uma equipe multi para a sua alta, então, isso deve ser 
programado, eu acho que é isso...é uma dificuldade em 
nossa instituição, o enfermeiro assistencial empoderar 
deste fluxo que é dele, é um processo dele." (E8) 

 

"...no momento agora, quem esta sendo responsável, 
nossa gerente, é uma médica, mas antes era por uma 
enfermeira." (E4) 

 

"Dificuldades foram muitas, dificuldade de não ser 
apresentada, as chefes de enfermagem não compraram a 
ideia no começo, minhas próprias colegas, eu já até...ouvi 
de uma enfermeira, nossa eles contrataram uma 
enfermeira para ficar liberando vaga? Os colegas no 
começo não compraram a ideia, então, foi muito árduo o 
caminho até hoje, chorei muito.(E7) 

 

A enfermagem enquanto profissão vem ampliando, abrindo perspectivas em 

suas pesquisas e seu campo de atuação tem crescido substancialmente nos últimos 

anos, o enfermeiro tem múltiplos espaços de atuação profissional, para desenvolver 

o cuidado como prática social, em investigação sobre o significado do cuidado de 

enfermagem como prática social empreendedora44. Consoante com Munhoz45 relata 

que o enfermeiro é capaz de reunir informações que constituirão poderoso 

instrumento de gestão e de decisão administrativa financeira. Esta autora destaca 

que o enfermeiro torna-se conhecedor de diferentes processos e procedimentos da 

assistência e que o mesmo poderia desempenhar um papel importante nos custos 

hospitalares. 

A valorização do profissional gestor de leitos é um alerta/solicitação que a 

participante da pesquisa identificada como E5 traz com o argumento que é uma 

função diferenciada e que traz recursos financeiros para a instituição, tendo a visão 

sistêmica como diferencial das outras enfermeiras. Este alerta tem fundamentação e 

vem de encontro com Bork 46 que ressalta que as fragilidades de integração, 

relacionamentos deficientes entre gestão e operação da assistência e também a 
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falta de recompensa por metas atingidas tem sido motivos de insatisfação 

profissional de enfermeiros. 

Faz-se importante refletir sobre a geração de receita que esta função pode 

trazer as instituições hospitalares, conforme observa-se o número crescente de 

instituições que estão criando este serviço aumentado o faturamento e permitindo a 

sustentabilidade financeira de muitas instituições frente a crises.  

Estudo norte-americano demonstra que o desempenho por performance 

conduz à melhoria da qualidade do cuidado. Existe uma tendência em intuições 

hospitalares nos Estados Unidos que é o pagamento por performance do 

trabalhador, elas adotaram mecanismos de remuneração por desempenho para a 

melhoria da qualidade e veem crescendo rapidamente. No entanto, a maioria destes 

programas estão em estágios iniciais de experimentação, avaliação e ajuste47. 

No Brasil, ainda não é uma realidade, não há muito otimismo sobre o 

pagamento por desempenho de programas e cumprimento de metas, estas ações 

encontram muitos obstáculos políticos e na realidade SUS esta distante. Em 

contrapartida, a enfermagem está se envolvendo em decisões financeiras nas 

organizações de saúde, o retorno financeiro que a enfermagem gera ainda não é 

bem conhecido, é importante para conhecer o quanto a enfermagem contribui para o 

faturamento de um hospital48. 

O perfil aprimorado do profissional que irá gerenciar o fluxo de pacientes em 

instituições hospitalares levanta desafios para os administradores escolherem o 

responsável pela função. Para tanto há estudo que coloca o enfermeiro como 

principal gestor, pois atua de forma eficaz nas exigencias que a função necessita 2. 

A Advisory Board Company21 propõem estratégias para a estruturação do 

trabalho, buscando melhorar a qualidade e eficiência do atendimento ao paciente,e 

traz três conceitos de trabalhadores que podem exercer a função de coordenador de 

fluxo do paciente, analisando os modelos de gestão, propoem: 

- o enfermeiro; 

- o enfermeiro coordenado uma equipe; 

- o médico 
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Possibilitando uma reflexão sobre a importância da liderança e a importância 

de cada profissional. A análise dos modelos de coordenação de fluxo do paciente 

realizadas pela consultoria, esta pautada nas melhorias que cada profissional pode 

realizar e os custos para os hospitais e traz que o enfermeiro deve ter com 

experiência assistencial, com experiência em unidades de internação e/ou 

emergência, esta proposta é similar aos resultados encontrados neste estudo, onde 

a maioria das enfermeiras tem passagens por estes setores e revela as vantagens e 

desvantagens de cada profissional: 

 - enfermeiros como modelo que pode exercer a função de coordenador de 

fluxo do paciente é o de menor custo e arranjo mais prevalente. Mas alerta que a 

sobrecarga de volume de pacientes a serem gerenciados e problemas de autoridade 

desses profissionais frente aos outros trabalhadores da saúde, principalmente os  

médicos podem constituir os riscos desse modelo.  

-  a equipe coordenada, como modelo que pode exercer a função de 

coordenador de fluxo do paciente, onde um enfermeiro lidera uma equipe que faz a 

gestão da alocação de pacientes. Esse modelo é considerado adequado para 

hospitais com volumes maiores e o principal ponto de atenção é a definição clara de 

papéis. A não observação desse ponto pode gerar ineficiências e conflitos.  

 -  médico do leito, como modelo que pode exercer a função de coordenador 

de fluxo do paciente. Este modelo constitui-se como de maior custo, sendo útil para 

superar resistências encontradas com os modelos baseados em enfermeiros.  

Os enfermeiros assistenciais são parceiros da gestão do fluxo do paciente, 

são eles que possuem a pertença das informações de todos os fluxos que o 

paciente pode percorrer no hospital, e são essas informações importantes sobre os 

pacientes que podem acelerar ou atravancar a alta hospitalar, são um leque de 

ações realizadas com os pacientes que culminam na desospitalização. 

O enfermeiro assistencial, na beira leito, é a principal sujeito de parceria do 

gestor de leito, por exemplo desde a liberação da alta hospitalar, sinalização à 

fisioterapia para melhorar o processo de reabilitação, até a realização de um simples 

exame que esta pendente, estes profissionais são evidenciados na fala da 

participante acima identificada E8 e serve como um diferencial para reforçar o 

exercício da profissão, que muitas vezes na prática não abraçam esta importante 
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ação e impacta no retardamento da desospitalização e suas consequências da 

hospitalização. As consequências de uma internação desnecessária, são os riscos 

de qualquer hospitalização desde uma infecção adquirida na instituição, interfere na 

segurança do paciente até em custos desnecessários. 

Como evidencia Cox13 que ressalta a importância deste trabalhador, o 

enfermeiro assistencial e seu papel importante em manter o fluxo do paciente em um 

hospital de forma eficaz, ao entender como suas ações impactam  no fluxo do 

paciente, a sua responsabilidade no processo/sistema de hospitalização, o 

enfermeiro percebe que suas ações tem impacto, assim estão mais aptos e se 

apoderam deste processo de desospitalização, aumentando os índices de satisfação 

para todos,  profissional, paciente e melhorar a receita da instituição. 

Como toda inovação passa por tentativas de erro e acerto o gerenciamento 

de leitos ainda tem muitas incertezas, por exemplo a quem se reportar, quem é a 

hierarquia mais adequada, observa-se mudanças de hierarquias nos setores recém 

implementados, essas mudanças parecem ser naturais no processo administrativo, 

o conflito de interesses pode ser um fator determinante para essas mudanças, talvez 

porque os gestores não entendem o seu processo porque é inerentemente complexo 

e está em construção 49. 

As enfermeiras abaixo identificadas como E5, E7 relatam e vem de encontro 

com o que esta sendo discutido  o conhecimento técnico científico que é sem dúvida 

um facilitador na tomada de decisão, essa intervenção com o paciente visando a 

gestão eficaz do fluxo do paciente, passa por outro trabalhador, no caso o médico e 

sua cultura e hegemonia, fator que muitas vezes que pode trazer dificuldades 21. A 

notabilidade das enfermeiras como profissional apto a gerenciar leitos as 

participantes atribuem o êxito nas suas competências, como o eixo norteador, 

conforme relatam as enfermeiras identificadas abaixo E2, E5, e E7. 

 

"...eu defendo a enfermeira no gerenciamento de leitos, 
justamente por isso, primeiro ela tem o conhecimento 
técnico cientifico, para conversar com o médico sobre um 
determinado caso, para priorizar a internação de algum 
paciente pelo sua criticidade..." (E5) 
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"Nossa profissão, eu acho que, realmente o 
gerenciamento de leitos tem que ser comandado, por um 
enfermeiro...[...] Ah, o enfermeiro tem um conhecimento, 
um conhecimento muito rico, nós não somos médicos, 
mas a gente conhece muita coisa, e assim a gente 
consegue discutir, com o médico, Dr. é uma pneumonia, 
mas tem alguma proposta, é um IAM, o que eu preciso 
fazer, o que a gente pode melhorar para esse paciente, 
Dr., o Sr., acha que realmente o paciente esta pronto para 
sair da emergência ou da UTI para ir para o andar. Eu 
acho que o enfermeiro tem essa base, para discutir o 
caso, diferente do auxiliar administrativo, ele não tem o 
conhecimento técnico, para falar, não." (E7)  

 

"Eu acredito pela desenvoltura, pelo fácil acesso a 
médico, pelo fácil relacionamento com a equipe médica, 
com a alta administração eu acredito que (...) pela 
desenvoltura por falar bem, por se relacionar facilmente 
com as pessoas. Eu acho que foi por este motivo, 
comunicação e pelo conhecimento e saber avaliar a 
patologia de um paciente isso foi dito no momento da 
escolha, o conhecimento técnico."(E2) 

 

Subcategoria 2b: Construindo o gerenciamento de leitos com foco no 

cuidado e bem estar  

Nesta subcategoria os participantes da pesquisa reconheceram suas ações 

como parte integrante do cuidar, trazendo a atividade de gestão de leitos não 

apenas com o objetivo de melhorar a receita das instituições hospitalares, mas para 

qualificar a gestão do cuidado e propiciar bem estar ao paciente. 

 

"Pra mim gerenciamento de leitos não é gerenciar 
só o leito e sim esta questão mesmo do acesso do 
paciente, por você. O gerenciamento de leitos não visa a 
ocupação do hospital mas sim a satisfação dos clientes 
externos e internos. Então, o gerenciamento de leitos, pra 
mim, é muito mais que um leito ocupado e um leito vazio. 
É você entender que desde o momento de uma abertura 
da ficha no pronto socorro, você já pode tá causando um 
dano pra esse paciente, ele as vezes vai te cobrar 
questões dele estar mal acomodado e insatisfeito e 
muitas vezes é o enfermeiro do gerenciamento de leitos 
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que vai precisar explicar pra ele o porque eu não posso 
vender para ele, naquele momento a acomodação 
adequada e sim a assistência adequada.Porque é ali que 
eu vou ter um médico para olhar o tempo inteiro, e eu 
consigo fazer esta negociação, também com os 
pacientes."(E1) 

 

"...em relação ao meu cargo e minha função é muito 
importante, eu não tinha a dimensão de como era 
importante ter o gerenciamento de leitos no hospital. E por 
mais difícil que seja, e por que mais difícil que seja a 
aquisição e a adesão pela equipe total, a equipe multi, e 
gente percebe que o pouco que é feito é muito bom, ajuda 
muito, né. Porque os pacientes acabam abandonados no 
sentido de ter alguém gerenciando, porque ele está ali, 
porque ele ainda esta ali, porque ele não foi embora, O 
que ele precisa na assistência pós hospitalar, né, o que 
ele via precisar na casa dele, ver ele de uma forma mais 
holística, então o gerenciamento de leitos eu acredito que 
veio pra isso, né, a gente evitar reinternações, evitar que 
o paciente não esteja seguro lá fora, então eu acho 
essencial que tenha gerenciamento de leitos no 
hospital."(E2) 

 

"Eu também prezo muito o familiar, a porta da 
minha sala, aqui é uma abertura mesmo, quando eles 
querem, às vezes ela vem para brigar mesmo, a gente 
senta a gente conversa, eu explico, tento sempre ser 
muito honesta, eu não vou menti.[...]. Essas coisas me 
incomodam muito, eu acabo me envolvendo, saio daqui 
vou lá peço com a enfermeira, eu acho que...as pessoas 
esqueceram um pouco o que é ser humano. As pessoas 
estão perdendo a humanização, com relação aos 
doentes, não sei pelo é o grande volume de pacientes." 
(E7) 

 

O processo de trabalho de enfermagem está fundamentado em ações do 

cuidar, que tem como seu objeto central o paciente e de sua família.  Em 

concordância com a visão do cuidado humanizado proposto por Watson 50 que  

integra a sensibilidade às atividades realizadas, essas capacidades e qualidades 

subjetivas e comunicativas que tem a oferecer em meio às exigências da agilidade e 

eficiência técnica das demandas das instituições de saúde. 
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O processo de cuidar nesta abordagem, compreende a organização de ações 

voltadas ao atendimento das necessidades da pessoa e não apenas na resolução 

de seus problemas, o cuidado em sua integralidade, na prática da enfermagem 

desenvolve-se no encontro com o outro, visa a promoção, a manutenção e a 

recuperação de modo a propiciar maior desempenho pessoal e social, ocupando-se 

do cuidado tanto dos adoecidos quanto dos sadios. A dinamicidade e a amplitude do 

cuidado decorre de constantes alterações vividas pelas pessoas envolvidas neste 

processo. 

Nessa perspectiva o enfermeiro gestor de leitos interage e integra em 

conjunto, considerando o contexto institucional e a articulação com a equipe 

multiprofissional, o paciente e sua família permitindo que tenham papel ativo no 

cuidar. 

É interessante notar a fala e a conduta da participante identificada como E1, 

E7 que trazem para si a responsabilidade da gerenciar cuidando, nota-se que refere 

realizar uma gestão inovadora onde o cuidar e a gestão estão alinhados.  

São exemplo de ações como estas que precisamos para construir uma 

enfermagem brasileira pautada nos processos de cuidar e de administrar alinhados. 

A conscientização destas ações como práticas gerenciais do enfermeiro no processo 

de cuidar, focando na satisfação do paciente, por que o modelo atual eles quase não 

se tocam, Hausmann e Peduzzi34 propõem a promoção de uma aliança desses dois 

eixos que permiti construir o cuidar gerenciando e o gerenciar cuidando. 

 A alta hospitalar pode ser um grande evento para os pacientes, o 

planejamento da alta é especialmente relevante para os enfermeiros gestores de 

leitos que trazem essa preocupação pós hospitalar, coordenando e trazendo a 

necessidade da educação do cuidado de dentro e fora do hospital, satisfazendo as 

necessidades de cuidados do paciente e evitando reinternações desnecessárias 

.Essa visão de cuidado dentro e fora do hospital planejada com a equipe 

multidisciplinar é fundamental para o sucesso da desospitalização. 

 A visão holística que a participante identificada como E2 fala faz-se entender 

como ver o paciente como um todo, desde sua estadia na instituição hospitalar até 

garantir a continuidade do cuidado após a alta hospitalar e assim evitar 

reinternações, aponta sua intervenção como importante no gerenciar cuidando. 
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Consoante com Gomes51 que entende que o pensamento holístico deve se 

manifestar no modo de agir, sentir e pensar dos enfermeiros sobre as modernas 

estratégias de gestão. 

 Os participantes identificados acima como E1, E7 e E2 denotam em seus 

discursos que é necessário cuidar dos pacientes, a utilização de conhecimento e 

saberes aplicados a esses pacientes parece ser  uma necessidade de se produzir 

saúde valorizando o cuidado e a satisfação dos pacientes. 

 

Subcategoria 2c: Identificando a fragilidade na formação do enfermeiro  

Nesta subcategoria os participantes em seus relatos reconhecem uma lacuna 

entre a prática e a teoria, fragilidades no conhecimento de gestão, estatística, 

informática e humanização, devido ao conhecimento teórico proporcionado na 

graduação que não contempla as necessidades da prática.  

"...nas nossas formações isso não é abordado, não só 
focar na parte de gestão a parte de escala, é isso que a 
gente aprende, indicadores, ir um pouco mais 
além...então eu acredito, que isso deveria ser mostrado 
em nossa formação que existe essa possibilidade. Que só 
mostra o enfermeiro assistencial, e o administrativo? 
Existe essa outra possibilidade.[...]. Outra coisa que fica 
um pouco vago, não só porque eu estou fazendo o curso 
agora, a informática, como a gente auxilia isso para a 
nossa prática, é outra coisa que fica um pouco vago. " 
(E4) 

 

"Eu acho que o maior erro... é isso que eu...nas palestras 
que eu dou...eu falo, são dois erros na enfermagem, 
infelizmente: a primeira que na nossa graduação a gente 
não foi treinada, habilitada, para que, para saber, 
administrar, a gente administra nosso setor, nossos 
funcionários, mas o hospital como um todo, visão do todo, 
né, uma visão sistêmica, a gente não tem essa visão. A 
gente não sabe o que é indicador, pelo menos eu, e 
algumas enfermeiras que eu tenho contato, elas não 
sabem o que é indicador, então, quando você cai no 
Hospital, e ai, fica aquela confusão, o que eu tenho que 
fazer quais são as metas, mapa estratégico...o que eu 
tenho que contribuir...." (E5) 
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"Na graduação a gente não aprende nada, nada, nunca, 
que eu me lembro, é eu nunca aprendi estatística, do que 
é hoje, você ter essa visão de gerenciamento....não 
nenhuma, acho que  você aprende questões técnicas, 
muito....mas não, essa questão até um pouco da  
humanização, de gerenciar isso não. Não acredito que 
seja na graduação que você tem essa base, é na pratica 
profissional, que você vai aprendendo que isso é 
necessário e que faz parte.[...] Então você tem que ter 
conhecimento de Excel, de planilhas, de estatística e 
principalmente você ter muito conhecimento do hospital, 
da estrutura, do físico, você vai trabalhar, nestas questões 
de gerenciamento, então conhecer muito bem cada 
clínica, quantidade de leitos, o que é especificamente 
cada clinico, como eu já trabalho no hospital há mais de 
dez anos então isso não foi minha dificuldade, a estrutura, 
mais sim as questões de estatísticas, isso eu não tenho 
muito conhecimento." (E6) 

 

 

 As participantes apontam em suas falas a fragilidade do ensino teórico que 

tiveram durante a graduação. Este déficit na formação vem de encontro com 

um documento norteador na formação do profissional enfermeiro, as diretrizes 

curriculares para o curso de Enfermagem e a competências gerenciais do 

enfermeiro. 

 A administração e o gerenciamento são citados como de responsabilidade do 

profissional enfermeiro frente ao serviço de saúde, o instrumento  traz que os 

profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde 

52.  

As enfermeiras entrevistadas enfatizam a importância  da abordagem 

teórica de gerenciamento nos cursos de graduação em enfermagem para a 

qualificação dos egressos e o aperfeiçoamento das atividades gerenciais, os 

quais fornecerem uma visão do que é possível e o caminho que pode ser feito 

seria de muita importância para a praxis, destacando o gerenciamento dos 
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fluxos e uma visão não somente da unidades de internação mas de toda a 

instituição, a visão sistêmica, que talvez seja um requisito principal para 

gerenciar leitos.  

Segundo estudo que analisou os fatores de prazer e sofrimento no 

exercício gerencial do enfermeiro no contexto hospitalar, ressalta a importância 

do conhecimento das atividades gerenciais estar nas grades dos cursos de 

graduação em enfermagem53. A gestão de fluxos baseada em evidencias 

científicas, voltada para o conhecimento, ainda é uma lacuna a ser preenchida, 

pois é sabido que a enfermagem é uma ciência aplicada e utiliza resultados de 

pesquisas científicas na seu cotidiano fundamentadas na promoção da saúde e 

como já mencionado há pouca literatura nesta área. 

 Essa ciência aplicada e as tecnologias avançaram a um ritmo sem 

precedentes. Em paralelo a crescente complexidade dos cuidados em saúde, 

que hoje é caracterizada por mais a saber, mais a fazer, mais para administrar, 

mais para assistir, e mais pessoas envolvidas do que nunca. Diante dessa 

rápida mudança, as instituições hospitalares ficaram muito aquém na sua 

capacidade de transformar os conhecimentos em prática e aplicar novas 

tecnologias de maneira segura e apropriada40. 

Como relata a participante identificada como E6, a graduação não trouxe o 

conhecimento necessário para atuar em gestão de leitos, foi na pratica, os desafios 

de atuar com foco na humanização e as tecnologias crescentes não deve ser 

subestimado, no entanto é complexo essas demandas do dia a dia dos 

trabalhadores na área da sáude, esses relatos correspondentem as afirmações de 

Marin e Cunha41 que alertam para a importância do cuidado humanizado num 

cenário de alta tecnologia. 

 

Categoria 3: Desvelando as competências do gestor de leitos  

Mesmo com as dificuldades relacionadas à construção das rotinas do fazer e 

do desenvolvimento da identidade do gestor de leitos apontada pelas entrevistadas 

e previamente discutidas nas categorias anteriores, as enfermeiras participantes 



Resultados e Discussão   60 

  

desta pesquisa apontam as competências necessárias à gestão de leitos, que são 

apresentadas nesta categoria e subcategorias.   

Os fatores pessoais, como o saber se relacionar, a comunicação, o trabalho 

em equipe, ser capaz de utilizar as tecnologias, o envolvimento com a instituição, o 

planejamento e organização para realizar os objetivos propostos, 

empreendedorismo, flexibilidade, e principalmente relacionamento interpessoal, são 

fatores apontados pelas participantes como essenciais para a gestão de leitos. Esta 

categoria valida as causas apontadas na categoria anterior, onde a presença das 

práxis e o conhecimento teórico cientifico são ferramentas para atuação. 

 

Subcategoria 3a: Valorizando o conhecimento técnico científico para a 

gestão de leitos 

A administração e o gerenciamento são fundamentais para a realização das 

atividades de enfermagem. Existe a necessidade de ajustar o contexto em que o 

profissional atua com a inovação a ser implementada. Há pouca informação à 

disposição dos gestores de leitos para ajudá-los a desempenhar melhor e lidar com 

o dia a dia1. Nos relatos abaixo as enfermeiras procuram estabelecer uma relação 

entre a teoria e a prática, por meio de uma interface do conhecimento teórico, 

técnico e a vivência profissional. 

"... meu conhecimento pregresso, enquanto 
enfermeira não só com a minha pós-graduação mas 
pelos anos que eu tinha atuação como enfermeira do 
pronto socorro que me faz entender não só o que eu 
estou lendo e ter argumentos até de barrar uma 
movimentação errada de um outro profissional."(E1) 

 

" Tecnicamente não tem o que questionar. Acho até 
uma coincidência, até por eu conhecer o setor de 
emergência e também já ter trabalhado nos andares, 
né. Você conhecer todas as facetas [...] Facilita muito 
e ter passado em vários lugares você ... acaba 
entendo a parte técnica e também a dinâmica." (E3) 
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"O fato de eu estar muito tempo na instituição, 
conhecer o corpo clínico muito bem, porque eu tinha 
passado [...] no pronto socorro e acho que a 
facilidade de relacionamento eu era muito conhecida" 
(E8) 

 

"...eu era enfermeira do pronto socorro, ai foi fácil, a 
comunicação com os médicos, discutir casos, 
pacientes que estão em longa permanência no 
pronto socorro (...) pedir para que eles me sinalizem 
pacientes para ir para o andar, nas vagas 
disponíveis, foi fácil. O acesso ao pronto socorro, 
precisa resolver no pronto socorro eu tive facilidade 
por já ter trabalhado no pronto socorro."(E2) 

 

 

As enfermeiras entrevistadas, ao serem questionados sob facilidades e/ou 

dificuldades que identificaram na realização deste trabalho, estabeleceram uma 

relação entre tempo de atuação na instituição e o consequentemente conhecimento 

da instituição e nele inclui pessoas, principalmente os médicos e o seu 

conhecimento técnico científico. A experiência acumulada durante o exercício 

profissional, possibilita ao enfermeiro realizar atividade gerencial com segurança, o 

que favorece o relacionamento com a equipe de trabalho e tomada de decisões53 

As entrevistadas procuraram situações que favorecessem essa interação e 

afirmaram que uma facilidade relatada foi a vivencia no pronto socorro/emergência, 

que sugere cuidados com pacientes potencialmente graves, de acordo com as 

participantes identificadas como E1,E2,E3,E8,.  

O que trazem como diferencial ter atuado neste setor que é a porta de 

entrada dos pacientes e muitas vezes o onde acontece a superlotação hospitalar, o 

pronto socorro/emergência proporciona uma vivência ímpar para poder se relacionar 

e tomar decisões. Esse setor, considerando a capacitação e a qualificação 

profissional e a necessidade do mercado de trabalho o atendimento a pacientes 

críticos/potencialmente críticos potencializa os resultados da assistência porque 

presume uma maior uniformidade nas condutas, maior acesso, consequentemente 

reflete na melhora da qualidade da assistência 54. 
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As enfermeiras E1, E3, E8 além da vivência no pronto socorro ressaltam 

também o conhecimento técnico como uma facilidade para a atuação como gestor 

de leitos. Estes são atributos necessários para atuar em gerenciamento de leitos.  

 

Subcategoria 3b: Fazendo bom uso da comunicação multidirecional e 

novas tecnologias  

Mostrou-se recorrente no discurso das enfermeiras entrevistadas a 

importância da comunicação rápida e multidirecional, com o uso de novas 

tecnologias para que com a rapidez da informação gere o conhecimento da 

demanda de pacientes para o desenvolvimento de suas atividades enquanto 

enfermeiro gestor de leitos e para possibilitar a tomada de decisão. O uso destas 

novas tecnologias para comunicação sobre a gestão de leitos por meio de 

mensagens de texto foi apontada pelas entrevistadas,  como evidenciam as suas 

falas: 

 

"...a gente passa esse email da ocupação hospitalar e dá 
uma previsão de como está o pronto socorro. Então a 
gente precisa passar uma fotografia, não só o farol, é para 
todo mundo, esse email, da ocupação hospitalar, assim, 
superintendência, diretor técnico, são os coordenadores 
de enfermagem, financeiro, nutrição, higiene. Onde a 
gente tenta viabilizar as altas o mais rápido possível.[...] A 
gente quis melhorar muito à parte de comunicação das 
vagas para não haver falha, a gente quer que o 
enfermeiro e a recepção receba um SMS quando a gente 
muda o status da vaga estar reservada e aprovada tanto 
nas unidades críticas como pronto socorro, a gente quer 
parar um pouco do telefone, e as pessoas se conversem 
mais pelo sistema, mas que a gente tenha uma garantia 
pelo SMS, que ninguém esqueça de olhar o computador, 
estão a gente tá tentando melhorar a parte da 
comunicação."(E3) 

 

" A gente já chega e manda o SMS para, pela, diretoria , 
que foi aquele SMS que eu te falei, com taxa de 
ocupação, total de cirurgia, divididas por prédio, taxa de 
ocupação, das duas UTIs, altas da UTI, então, é um SMS 
para toda a diretoria. Dependendo como esta a taxa de 
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ocupação, a gente manda os alertas para os andares, 
também, alerta amarelo e alerta vermelho como eu te 
falei, e a gente manda para todo mundo [...] Isso fica na 
nata, fica só... na diretoria, isso tem que chegar na base, 
então o gerenciamento de leitos ele ajuda nisso, eu passo 
informação de indicadores a todo momento, para todo 
mundo as enfermeiras precisam saber o que elas tem que 
contribuir..." (E5) 

 

"Eu faço um senso diário, eu não, a auxiliar administrativa, 
do pronto socorro, ele esta todo digitado, a diretoria pede 
eu já tenho para mandar para eles... O que você tem no 
pronto socorro? Então eu já disparo." (E7) 

 

"Quando a gente atinge oitenta e cinco por cento, foi isso 
que foi acordado com a minha hierarquia, já no início do 
dia com oitenta e cinco por cento de ocupação, eu disparo 
um SMS geral para o superintendente geral, 
superintendente técnico, e a coordenação do centro 
cirúrgico." ( E8) 

 

"Ai eu gero um relatório que vai para toda a diretoria e 
para todos os gestores [... ] participo de todas as reuniões 
de macro fluxo das discussões..."(E1) 

 

Para Shinyashiki55 que em seu estudo sobre o papel da enfermeira no 

processo de gestão do conhecimento relata que a enfermeira torna-se o elo de 

comunicação, conectando informações pertinentes para a alta gerência e com as 

dos trabalhadores da linha de frente. 

Os trabalhadores não ficaram isolados uns dos outros pela pulverização da 

informação contínua que tem como matriz a enfermeira que sinaliza as demandas 

de pacientes para todas as áreas do hospital, desde a alta administração até as 

áreas assistenciais e de apoio.  

Tal como mostram os discursos das enfermeiras no presente estudo, a visão 

principal das profissionais remete, sobretudo, à realização do enfrentamento do 

novo, com foco no desenvolvimento do sistema de informática. As falas das 

participantes E3 e E6 abaixo transcritas permite observar a valorização desta nova 

condição de aprender e melhorar o que já existe, o que pode ser entendido como 
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uma situação não limitante para o profissional enfermeiro no desenvolvimento de 

suas competências:  

" Ai, dificuldades, foi conhecer um pouco do sistema, né, 
porque eu já trabalhava com o Tasy, mas era outra parte, 
tive que sentar fazer junto a gente construiu muita coisa 
diferente, pediu muita melhoria, eu tive que sentar vem cá 
me ensina, e falar como você faz isso, reserva isso, eu 
acho que o bom, por eu não estava viciada foi poder 
assim, enxergar algumas coisas que podem ser 
melhor..."(E3) 

 

"Das dificuldades para mim, é essa questão, do 
enfrentamento do novo, da questão de estatísticas, o 
sistema...muito complexo, é muita ferramenta,...então 
você tem que ter muita habilidade em computador, enfim, 
se você não gosta, é algo que você não vai lidar muito 
bem, então eu acho que esta é minhas  dificuldades, 
agora  eu tenho que enfrentar e aprender." (E6) 

 

" O que eu acho relevante salientar que é essa, é agora 
uma profissão acredito do futuro, principalmente agora 
com que tecnologia aliada a gente..." (E4) 

 

Ferramentas de apoio, por exemplo, um sistema eletrônico de gerenciamento 

de leitos, apesar de não serem à prova de falhas, podem aumentar 

significativamente a ação rápida da informação e tomada de decisão. Algumas das 

mais importantes melhorias proporcionadas pelos sistemas de gerenciamento de 

leitos inteligentes são a notificação de conclusão da higiene e disponibilidade do leito 

para internação, notificação, pelos serviços de transporte, de que o paciente saiu do 

quarto, e o painel eletrônico de leitos, que sintetiza todas as admissões e fornece 

uma visão geral dos leitos disponíveis no hospital 21.  

Ainda nesta temática, tecnologias para comunicação rápida e eficaz, essas 

ferramentas aliadas auxiliam na construção do conhecimento do enfermeiro gestor 

de leitos a partir das experiências concretas vivenciadas por ele, remetendo-o à uma 

realidade profissional, como destaca a participante E4. Para o estabelecimento 

desta relação, é importante utilizar não só o próprio conhecimento adquirido na 

graduação, mas também as várias possibilidades estratégias que o ambiente 

hospitalar proporciona. As competências são compostas de conhecimento que é 
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fruto de aprendizagem que capacitam as pessoas a compreender e agir eficazmente 

dentro das organizações 56. 

 

Subcategoria 3c: Praticando a interdisciplinaridade e valorizando as 

relações interpessoais  

Esta subcategoria remete à importância que as enfermeiras atribuem ao 

trabalho interdisciplinar e às boas relações interpessoais no gerenciamento de leitos:  

 

"Na verdade eu tenho quatro assistentes sociais no 
hospital e nós também fazemos a visita multidisciplinar. 
Foi uma conquista também do gerenciamento de leitos. 
Além de participar das reunião do macro fluxo, a gente faz 
a discussão de todos os indicadores das áreas, eu 
também participo da visita multidisciplinar e, neste 
momento, eu tenho os médicos, eu tenho a fisioterapia, 
eu tenho toda a equipe junto com a assistente social e 
também com a equipe do Melhor em Casa, que nos ajuda 
com a desospitalização. Neste momento nós já iremos 
discutir as questões dos pacientes que estão com 
problema social. Eu também faço solicitação de vagas 
externas, por conta disso eu me comunico diariamente 
com a assistente social para que no momento que sair 
essa vaga já estar tudo ok com a família." (E1)  

 

"Com a equipe multi eu tenho a comunicação com a 
SCIH, para verificar os isolamentos para efetivar o uso 
dos quartos, com a nutrição e com a farmácia porque eu 
controlo o tempo que eles gastam para orientar o paciente 
no momento da alta, para que ele não seja um gargalo 
para demora, para a efetivação da alta e a equipe médica, 
higienização também o administrativo do gerenciamento 
de leitos... "(E2)  

 

"...tenho um bom relacionamento com as equipes tanto 
médica e de enfermagem, não sou uma pessoa 
encrenqueira, eu sou uma pessoa boa de negociação, 
porque aqui é uma área de muito atrito, de muito conflito 
então assim, eu faço bastante gerenciamento de conflito 
aqui...[...] Mas a gente escuta muito, você tem que ter 
uma estrutura familiar muito legal, também, porque você 
sai muitas vezes daqui um pouco derrotada, derrubada, e 
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você precisa chegar em casa, e ter uma estrutura legal, 
também para te dar um apoio. Gerenciar leitos tem tudo 
um pouco disso."(E3) 

 

"...mas a gente tem os parceiros, então a assistente social 
é um parceiro, nutricionista é um parceiro, todo mundo, 
dependendo dos alertas, acaba sendo um parceiro para a 
gente, acaba contribuindo, para o bom andamento de 
serviço." (E5) 

 

 

As participantes acima identificadas como E1, E2, E3 e E5  destacam 

em suas narrativas a comunicação e o trabalho em equipe como uma 

competência fundamental para o gerenciamento de leitos. As parcerias são na 

verdade uma atividade que propicia a articulação e a integração entre a equipe 

de saúde com o objetivo de tornar possível o processo do cuidar, seja ele 

individual e coletivo.  

A necessidade de realizar ações de forma coordenada, uma atuação voltada 

para a interdependência onde cada trabalhador sabe que integra uma equipe na 

qual os indivíduos possuem senso de autonomia sem perder a concentração na 

meta coletiva, e atua de forma a complementar as ações dos outros trabalhadores, 

se torna uma visão mais adequada e abrangente da realidade, que muitas vezes se 

apresenta de maneira fragmentada. Dessa forma o enfermeiro deve reconhecer o 

valor do outro e do trabalho grupal, que é realiado e percebido pela participante E5 

como um fator importante para atingir resultados 57.  

Segundo estudo58 que buscou perceber o significado de comunicação 

competente para enfermeiros, constatou que é um processo interpessoal que deve 

atingir o objetivo dos comunicadores e cuidar de modo transformador é realizar uma 

comunicação que propicia um conviver que humaniza e constrói. Deste modo, a 

comunicação é considerada como um alicerce de sustentação do gerenciamento de 

leitos, essa importância do desenvolvimento da competência comunicativa 

interpessoal para o enfermeiro  é fundamental para o estabelecimento das relações, 

favorece o desenvolvimento de uma escuta ativa e a compreensão das tarefas a 

serem realizadas durante as relações multiprofissionais .  
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Subcategoria 3d: Instrumentalizando o gestor de leitos por meio de 

negociação e planejamento 

Nesta subcategoria, as participantes evidenciaram estratégias de negociação 

eleitas para realizar o gerenciamento de leitos. Apontam a necessidade de uma 

aproximação através do diálogo, da gestão dos conflitos e o planejamento. Esta 

subcategoria reforça e valida dados apontadas na categoria 1, sobre o fazer 

cotidiano do gestor de leitos, como ilustram suas narrativas: 

 

"Para eu gerenciar leito, além de tudo, eu acho que 
planejamento é a palavra ideal, eu tenho que ter 
planejamento para gerenciar leitos, porque eu não 
consigo, eu não vou ter leito, eu vou ter que ter 
estratégias para eu ter o leito, o leito de giro foi uma 
estratégia, foi uma estratégia, porque eu só tinha 100 
leitos, ocorreram dias que eu tinha 50 cirurgias no dia, 
quase, 50% da minha capacidade, fora os que eu tinha 
aqui, fora os crônicos, eu precisava ter estratégia. O 
gerenciamento de leitos, além de tudo, é planejar, é 
planejamento e eu tenho que ter, participação, é trabalho 
em equipe, e equipe quando eu digo, equipe de outros 
setores, para que tudo isso, consiga ter sucesso." (E5) 

  

"Eu acho que gerenciar leitos em primeiro lugar é assim, é 
ter organização, é, saber lidar com crise, conflitos, né, se 
preparar para negociação, é ter muita paciência, muita 
paciência, muito jogo de cintura, acho que nem todas nós 
somos mulher maravilha, as vezes eu também saio, as 
vezes eu também choro, eu sou ser humano eu me 
emociono..."(E3) 

 

Um planejamento adequado fornece ao enfermeiro um meio de controle e 

estimula o melhor uso de recursos. Para Marquis e Huston35, no momento do 

planejamento o gerente deve identificar os objetivos de curto e longo prazo e as 

mudanças que devem ser efetuadas para garantir que os objetivos serão atingidos. 

  Em seu discurso, E5 afirma que o planejamento é importante para o 

desenvolvimento das ações de enfermagem, gerando o sucesso que pode ser 
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entendido como aumento da receita do hospital. Esta narrativa converge com um 

estudo realizada por Teixeira48 que indica que o planejamento quando é bem feito há 

realização de um trabalho com qualidade, melhor uso de recurso humano e material 

e melhor controle de custos. 

A respeito das competências gerenciais do enfermeiro, que mostrou que 

negociar é um ato realizado para a execução de atividades, sob esse prisma, o 

discurso de E3 traz à tona a necessidade de se desenvolver a competência 

negociação para se conseguir estabelecer prioridades no cotidiano de trabalho do 

enfermeiro ao realizar o seu trabalho, principalmente o trabalho em equipe. Em 

estudo que analisa os fatores de prazer e sofrimento no exercício gerencial do 

enfermeiro no contexto hospitalar, há sinalização que a gerência é para o enfermeiro 

fonte de sofrimento em função das dificuldades no relacionamento com a equipe de 

trabalho 53. 

 

Categoria 4: Destacando valores e cultura como influenciador para o 

Gerenciamento de Leitos  

Nesta categoria apontam-se as dificuldades apontadas pelas enfermeiras 

entrevistadas para realizar as transformações institucionais decorrentes das ações 

do enfermeiro gestor de leitos. Seus discursos revelam que valores e cultura dos 

trabalhadores da área da saúde podem atravancar o processo de gerenciar leitos, 

seja por não atribuírem importância ao assunto, seja pelo pouco interesse dos 

trabalhadores da área da saúde em desenvolver-se e entender a mudança como 

necessária para a busca da qualidade e sustentabilidade financeira das instituições 

de saúde. Em contrapartida o apoio da diretoria é sinalizado como de suma 

importância para atingir as metas e implementar mudanças. As duas subcategorias 

seguintes exploram estes dados sob a perspectiva da pessoa do gestor e da 

instituição. 
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Subcategoria 4a: Considerando a influência da equipe médica no 

gerenciamento de leitos  

Nos hospitais é notória a influencia do comportamento do profissional médico 

reflete no exercício do enfermeiro que atua em gerenciamento de leitos apontados 

pelas entrevistadas como fator complexo predisponentes para alcance e sucesso 

dos objetivos das instituições hospitalares. 

 

"...foi bem difícil pela inflexibilidade dos outros 
profissionais em aceitar coisas novas, diferentes, que 
seriam implantadas, a rotina seria diferente, então foi 
difícil por este motivo.[...] Dificuldades é a aquisição da 
alteração dos fluxos das novas rotinas pela equipe 
médica...e a previsão de alta é a mais difícil que eu tenho, 
o que eu acho que as ferramentas mais importantes para 
o gerenciamento de leitos, precisa ter previsão para 
trabalhar com possíveis gargalos que vão impactar na 
alta. A previsão de alta é o meu maior dificuldade, tudo 
que se diz respeito a equipe médica é o minha maior 
dificuldade."(E2) 

 

"...não todo dia, dependendo do caso, da situação, a 
gente tem um pouco de dificuldade na parte médica, 
porque as vezes eles querem tentar burlar o fluxo, nos 
somos o setor que barra, então eles falam, que você a 
pessoa, que não quer trazer o paciente, não, não sou eu, 
a instituição tem um fluxo adequado, nós não podemos 
burlar, então a gente ouve barbaridades, as vezes, no 
telefone, então você apenas escuta e abstrai, porque a 
gente sabe da nossa conduta, a gente faz o que é 
adequado, e o médico e os outros profissionais podem 
falar o que bem entender, a gente ta certo da nossa 
conduta, mas, causa muito transtorno...sim." (E4) 

 

"Eu acho assim, a questão relevante, importante, é um 
trabalho que...não depende exclusivamente daquele 
setor, ou seja, do gerenciamento de leitos, é um trabalho, 
que você necessita de uma equipe multi, é você mudar 
culturas, é você fazer que o outro...perceba que é 
necessário que ele também se mova, principalmente do  
corpo clínico médico, isso é bastante difícil mudar, aquilo  



Resultados e Discussão   70 

  

que ele já faz a tanto tempo, porque agora tem que ser 
diferente." (E6) 

 

"...fazer com que as coisas se tornem mais fáceis, demora 
muito para entender, a equipe médica, extremamente 
resistente." (E7) 

 

"Aqui é uma estrutura, a cultura daqui é fechada, os 
médicos são muito resistentes a mudanças. Eles passam 
ter confiança quando eles já conheçam você, mesmo que 
as suas ideias sejam boas, até que se prove ao contrário, 
eles resistem.[...] Eu não consigo hoje passar uma visita 
com a médica do andar porque eles nunca tem tempo, 
isso é uma coisa que eu acho que facilitaria muito para eu 
trabalhar a previsão de alta." (E8) 

 

" minha maior dificuldade foi quebrar essas culturas de 
dono do leito, e de negociação com as chefias médicas, 
mesmo, se você não tiver embasamento que ter 
conhecimento para fazer essa negociação. "(E1)  

 

A maioria das enfermeiras afirmaram que a cultura/valores dos outros 

trabalhadores, influenciam as questões gerenciais, constituindo fator preocupante 

para o seu desenvolvimento e implementação de mudanças. Essas dificuldades 

acabam a permear sua prática e, consequentemente, os resultados não são os 

melhores nas instituições hospitalares.  

Como já mencionado a equipe multidisciplinar é um elemento importante para 

que mudanças aconteçam e percebam a mudança nas instituições como parte 

integrante das melhorias. Talvez o simples desconhecimento pela equipe do impacto 

que seus atos e que o comprometimento e sensibilização da equipe é fundamental 

para o sucesso do gerenciamento de leitos42.  

É imprescindível que o conjunto de trabalhadores entendam que façam parte 

da instituição e se apodere do seu papel, como verdadeiros elementos do processo 

de produção19.  

Médicos, enfermeiros e outros trabalhadores desempenham um papel 

fundamental na preparação proativa da alta. Cada um desses grupos de partes 

interessadas podem ser um obstáculo a alta e também podem ter incentivos para 
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fazê-lo.O profissional médico é mencionado pelas participantes como um fator que 

limita a implementação e/ou realizar as premissas das instituições, talvez pelo tempo 

limitado e uma extensa lista de tarefas para realizar a cada dia. 

Os médicos, compreensivelmente, têm uma tendência a priorizar tarefas 

essenciais quanto aquelas que, como planejamento de alta, na sua ótica são menos 

urgentes no momento, como resultado, os médicos fazem acertos, colocando o 

cuidado agudo primeiro e adiando as tarefas não essenciais. A educação é 

fundamental para o engajamento da equipe, mas os esforços do hospital em 

conjunto com os trabalhadores, são fatores predisponentes para que a mudança 

alcance os objetivos, produzindo o efeito desejado 21.  

 

Subcategoria 4b: Compreendendo a necessidade de mudança na cultura 

organizacional  

Esta subcategoria destaca que o apoio da diretoria é essencial para o 

sucesso da gestão de leitos pelo enfermeiro. As narrativas seguintes evidenciam 

esta facilidade na atuação do enfermeiro na área gerencial quando há apoio 

organizacional:  

 

" Neste hospital a facilidade foi a diretoria, é eu acho que 
qualquer processo nós temos dificuldades, qualquer um, 
se você for implementar o cateter venoso periférico, em 
um hospital, você vai ter as suas dificuldades, como 
qualquer outro hospital. Mas o que eu acho que a minha 
facilidade maior, que eu tive aqui, porque ele pode ser um 
facilitador ou um processo que dificulte. O meu diretor 
estava disposto a tudo, então, tudo que eu consegui 
implantar, aqui ele dá ok, Dr. eu preciso disso, ok, Dr. eu 
preciso pegar um taxi eu tenho que ir lá no SAMU que eu 
vou fazer parceria com o SAMU, ok, eu preciso implantar 
um setor de crônicos, e tem que ser na em outro lugar, ok, 
então isso facilita, é o que eu tinha dificuldade, no outro, a 
minha administração não permitia." (E5) 

 

"Eu acho que uma das coisas, é o meu perfil, mesmo, por 
estar bastante tempo na instituição e ser conhecida na 
diretoria, isso facilita" .(E3) 
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"Uma coisa assim, que o superintendente geral relatou, 
que ele via que eu tenho bom senso, conhecimento 
técnico, iniciativa, muito respeitada quanto enfermeira, 
pelos médicos. Sabia me colocar diante em situações 
criticas, ele achava que eu tinha perfil tanto técnico como 
de postura para assumir a função." (E8) 

 

Existem limitações ao exercer o gerenciamento de leitos, o apoio da alta 

administração é essencial para o sucesso da gestão de leitos pelo enfermeiro, 

muitas vezes a tomada de decisão, utilizando os conhecimento adquiridos, 

considerando os limites e riscos, traduz-se em autonomia, que não é exercida em 

sua totalidade, como relata ao final da sua fala a participante E5, que refere o apoio 

da diretoria pode ser um facilitador ou um processo que dificulte, a atual diretoria é 

um facilitador para seu trabalho.  

A alta administração não tem responsabilidade direta pela alta, porém, é 

importante fonte de apoio para o gestor de leitos. Nas organizações que tiveram 

mais êxito com as melhorias, pensando em alinhar as metas e a mudança de cultura 

os responsáveis perceberam que esforços como educação não ajudaram somente 

as equipes a entender o impacto de atrasos nas altas dos pacientes, mais também 

os seus próprios papéis, na busca de melhorias para demonstrar claramente as 

responsabilidades das equipes pela eficiência de alta21. 

Contribui para o conhecimento do funcionamento da instituição hospitalar e 

consequentemente em um apoio dos trabalhadores, através do respaldo institucional 

às mudanças. Esta falta de informação pode ser aspectos relevantes para o 

insucesso do gerenciamento de leitos e traz reflexão sobre os desafios da mudança 

a partir do comprometimento da instituição. Tal comprometimento traduz-se no 

contato pessoal do enfermeiro gestor de leitos com os outros trabalhadores e outros 

setores da instituição, e na responsabilidade da instituição.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Compreender a vivência dos enfermeiros que atuam no gerenciamento de 

leitos é evidenciar a importância deste profissional nas instituições hospitalares, a 

abrangência e complexidade de seu processo de trabalho. 

A vivência destes trabalhadores está desvelada em quatro categorias: 

vivenciando o gerenciamento de leitos, desenvolvendo a identidade do gestor de 

leitos, desvelando as competências do gestor de leitos e destacando valores e 

cultura como influências para o gerenciamento de leitos.   

Nos últimos anos as instituições de saúde onde trabalham as participantes 

deste estudo passaram por mudanças, com a implementação de um novo setor, no 

intuito talvez de encontrar estratégia de melhoria para os recursos financeiros e 

busca da qualidade, em um cenário competitivo entre as instituições hospitalares. 

É possível observar que as participantes são em sua maioria jovens (média 

de idade 35 anos) e com pouco tempo de atuação na função demonstra o quanto é 

novo o setor pois a maioria das participantes implementaram o setor revelando o 

empreendedorismo da categoria. 

O crescimento pessoal e profissional é vivenciado pela superação das 

dificuldades em gerenciar leitos, a que pode ser compreendido como uma 

experiência diferencial de vida e como conquista de maturidade profissional.  

Fica evidente que todos os participantes da pesquisa referiram em seus 

discursos que ser competente implica articulação entre os conhecimentos teóricos e 

o exercício da prática e que a enfermeira torna-se o elo de comunicação, 

conectando informações pertinentes para a alta gerência e com as dos 

trabalhadores da linha de frente. São ainda relatados outros fatores facilitadores, a 

habilidades como o bom senso em situações críticas, a flexibilidade, negociação de 

conflitos e planejamento. 

O enfermeiro realiza algumas atividades cotidianas que foram recorrentes, 

como participação em reuniões, visitas nas unidades de internação e pronto socorro; 

articulações com equipe multiprofissional com foco na desospitalização; realização 

de indicadores e estatísticas, como previsões de alta hospitalar e o indicador 
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assertividade; monitoramento de permanências, intervenções com pacientes de 

longa permanência e otimização da alta; monitoramento do mapa de pacientes em  

isolamento; utilização do sistema de informática como ferramenta importante na 

gestão; comunicação da taxa de ocupação hospitalar aos principais interessados;  

gerenciamento o mapa cirúrgico; participação da gestão de riscos e participação de 

projetos.  

 A enfermeira é evidenciada pelo grupo de participantes como a matriz que 

sinaliza as demandas de pacientes para as áreas do hospital. Essa importância da 

comunicação rápida e multidirecional, gera o conhecimento da demanda de 

pacientes para o desenvolvimento de suas atividades enquanto enfermeiro gestor de 

leitos possibilita autonomia para a tomada de decisão, remetendo-o à uma realidade 

profissional onde a tecnologia é uma importante ferramenta de trabalho. 

 Os dados apontam que com o fazer do enfermeiro gestor de leitos vieram 

mudanças nas instituições, que demandaram a criação e fortalecimento de uma 

identidade para o profissional e para suas ações. A falta de informação para os 

outros profissionais da instituição sobre os propósitos deste novo setor foi 

considerada um problema que pode acarretar no insucesso do gerenciamento de 

leitos e traz reflexão sobre os desafios da mudança a partir do comprometimento da 

instituição, assim como o reconhecimento da fragilidade do preparo acadêmico do 

enfermeiro gestor para o exercício desta função.  

 O enfermeiro se expõe ao gerenciar leitos em uma rede complexa de 

lideranças. Entretanto, os desafios para a atuação destes trabalhadores ao lidar com 

as mudanças que o gerenciamento de leitos podem acarretar em situações de 

conflito entre os trabalhadores da área de saúde. É essencial a adesão de todos os 

envolvidos, desde a nutrição, serviço de infecção hospitalar, manutenção até o apoio 

da alta administração das instituições hospitalares para maior sucesso. A dificuldade 

de reconhecimento do papel do enfermeiro gestor de leitos como novo profissional 

da instituição hospitalar é significativo. 

 A importância que as enfermeiras atribuem ao trabalho interdisciplinar e às 

boas relações interpessoais no gerenciamento de leitos são fatores relevantes na 

sua prática e consideram que através desse processo de trabalho pode-se introduzir 

ações inovadoras.  
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Mostra-se necessária a integração entre as equipes e setores, unificando o 

plano/planejamento terapêutico. Isto pode produzir maior eficácia reduzir a espera 

para novas internações e satisfação dos pacientes, impactando positivamente a 

receita do hospital. A educação é fundamental para o engajamento da equipe, mas 

os esforços do hospital e dos trabalhadores da saúde são fatores para a mudança 

de atitudes. 

Acredita-se que o processo gradativo das decisões/processos implementados 

pelas enfermeiras foram um dos pontos importantes para o sucesso deste setor, 

visto que é quase impossível traspor as culturas que estão enraizadas nas 

instituições hospitalares. Ressalta-se a esse respeito que o enfermeiro gestor de 

leitos deve ser valorizado, uma vez que no seu cotidiano existem dificuldades em 

trabalhar com quase todos os setores das instituições, a não adesão as mudanças 

como fator dificultoso, e principalmente o médico como autoridade. Destaca-se que 

este profissional exerce um poder que interfere para a tomada de decisão e é 

mencionado pelas participantes como um fator que limita a implementação e/ou 

realização das premissas gerenciais nas instituições. As parcerias são na verdade 

uma atividade que propicia a articulação e a integração entre a equipe de saúde com 

o objetivo de tornar possível o processo do cuidar, seja ele individual e coletivo. 

A comunicação é considerada como um alicerce de sustentação do 

gerenciamento de leitos. Essa importância do desenvolvimento da competência 

comunicativa, tanto interpessoal como organizacional para o enfermeiro é 

fundamental para o estabelecimento das relações, favorece o desenvolvimento de 

uma escuta ativa e a compreensão das tarefas a serem realizadas durante as 

relações multiprofissionais, além de agilizar a transmissão de informações. O 

enfermeiro gestor de leitos executa ações de autonomia e interdependência, mas é 

evidente que com outros profissionais o trabalho pode se tornar cada vez mais rico e 

com melhores chances de sucesso. 

Considera-se que a participação entre os diferentes profissionais da equipe 

multidisciplinar em reuniões/discussões e visitas são fatores de integração e 

importantes para o plano terapêutico e consequentemente na desospitalização 

segura. Nesse sentido é importante valorizar todos esses profissionais para que a 

presença de cada um seja mais efetiva e traga proposta de soluções extraídas de 

ideias compartilhadas, buscando melhorias e satisfação para todos os envolvidos.  
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Nesse estudo é possível observar a visão dos enfermeiros com o aspecto 

assistencial, educador e gerencial, que estão alinhadas na atuação deste 

profissional. Isto pode ajudar a transformar as atividades no cuidado humanizado 

direto e indireto do enfermeiro gestor de leitos para o paciente no âmbito hospitalar, 

sendo facilitador para um cuidado de enfermagem de qualidade e que traga 

segurança ao paciente. 

Embora esta pesquisa tenha limitações, entre elas o número dos 

participantes, a não padronização dos hospitais, pois cada um tem seu público alvo 

distinto, as diferentes formas de financiamento e nível de atuação e a falta de 

estudos sobre a temática que dificultam comparações, esta pesquisa mostra-se 

relevante pois os dados encontrados são de extrema importância para a prática 

gerencial do enfermeiro, na medida que apontam direcionamentos para aprofundar o 

conhecimento sobre a gestão do fluxo do paciente e o processo gerencial do 

enfermeiro para a melhor visibilidade do cuidar para a qualidade da assistência.  

Espera-se que, a partir desta investigação, outras sejam desencadeadas, 

para que a realidade das práticas gerenciais na enfermagem possam ser 

transformadas. 
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APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto:“VIVENCIANDO O GERENCIAMENTO DE LEITOS 
 
Pesquisadora: Lubiana Guilherme Cavalcante Américo 
Orientadora: Profa. Dra. Luciane Lúcio Pereira 
 
Meu nome é Lubiana Guilherme Cavalcante Américo, sou aluna do Curso de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Universidade 
Guarulhos, sou orientanda da Profª Drª Luciane Lúcio Pereira. Estou 
solicitando sua participação voluntária no estudo que tem como objetivos: 
compreender a vivência dos enfermeiros que atuam em gerenciamento de 
leitos; identificar as atividades realizadas por enfermeiros atuando como 
gestores de leitos; identificar as facilidades e dificuldades vivenciadas nesta 
atuação.A relevância deste estudo faz-se diante dos grandes desafios nesta 
nova atribuição do enfermeiro e que necessita de investigação para uma 
melhor prática nas organizações hospitalares, justificando estudos nesta área, 
visando a profissionalização da gestão com a promoção da utilização do fluxo 
de pacientes eficaz e gestão de operações de abordagens para melhorar a 
gestão de recursos do hospital, garantindo a qualidade. O caráter voluntário 
quanto a sua participação, gravação do conteúdo para análise das respostas, 
bem como seu anonimato e sigilo das informações colhidas, serão garantidos. 
A pesquisa será realizada por meio de uma entrevista com quatro questões 
abertas e dados gerais de identificação. Ao aceitar participar o(a) Sr (a) 
autoriza a gravação de voz e tem conhecimento que seu conteúdo será 
armazenado em forma de arquivo digital no computador e somente a 
pesquisadora terá acesso ao seu conteúdo. Sua participação implicará em 
riscos mínimos que poderão ser advindos de um possível desconforto 
psicológico/social ao responder as perguntas norteadoras. Neste caso a 
entrevista será interrompida, temporariamente ou suspensa se assim for do 
seu interesse e seus dados serão descartados, sem nenhum prejuízo. Esta 
entrevista não interferirá na sua atividade profissional, pois seus colaboradores 
ou superiores não terão acesso ao seu conteúdo. O (A) Sr (a) terá liberdade de 
solicitar qualquer esclarecimento quantas vezes se fizerem necessário e está 
garantida a liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento. As 
informações obtidas serão analisadas em conjunto com as dos demais 
participantes dessa pesquisa, e garante-se a confidencialidade de sua 
identificação. Não haverá ônus a sua participação em qualquer fase do 
estudo,e também não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o 
material coletados somente para esta pesquisa.  
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Espera-se que os resultados desta pesquisa tragam benefícios acerca da atuação 
do enfermeiro gestor de leito, e indiretamente fortalecer o ensino e a prática da 
enfermagem nesta nova área.Em qualquer etapa do estudo, o (a) Sr (a) poderá ter 
acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 
eventuais dúvidas.  
 
Os responsáveis por esta pesquisa são: Profª Drª Luciane Lúcio Pereira 
(orientadora), que pode ser encontrada na Universidade Guarulhos, pelo telefone: 
(11) 24641651 e Enfermeira Lubiana Guilherme Cavalcante Américo pelo celular 
(11) 994028761/ email: lubianagca@ig.com.br. 
 
Caso sinta-se satisfatoriamente informado sobre esta pesquisa e concorde em 
participar dela, solicitamos seu consentimento, ressaltando que estamos a sua 
disposição para qualquer dúvida e que este consentimento pode ser retirado a 
qualquer tempo.  
 
Ao assinar, o (a) Sr(a) autoriza a publicação dos resultados. 
 
 
Guarulhos,______ de_______________ 2013. 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome legível do participante e Assinatura 

 
 
Pesquisadora: Lubiana Guilherme Cavalcante Américo - RG: SP 23.259.461-2- 
Telefone:(11) 994028761. 
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     APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Caracterização dos Participantes: 

Sexo (  ) Masculino         (  ) Feminino 

Idade_______________ 

Esta.do civil: 

(  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Divorciado (  ) Viúvo (  ) Outro ________________ 

Tempo de atuação como enfermeiro na gestão de leitos _________________ 

Setor de trabalho____________________ 

Tempo de formação como enfermeiro __________________ 

Pós graduação stricto e latu sensu 

Mestrado___________________ concluído ______________ 

Doutorado__________________ concluído ______________ 

Especialização _______________  concluído_____________ 

Realizou alguma formação específica na área de gerenciamento de leitos. 

(  ) Sim          (  ) Não 

Se sim qual(is)__________________________ 

 

Questões norteadoras 

1) Como foi o início de suas atividades no gerenciamento de leitos? 

2) Quais as atividades que realiza no exercício desta função/cargo? 

3) Quais são as facilidades e/ou dificuldades que identifica na realização deste 
trabalho? 

4) Há mais algum aspecto que você considera relevante e gostaria de abordar 
sobre sua função/cargo. 
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   ANEXO A - APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA 

 


