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SUPERVISÃO CLINICA NO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

 

 

Hoje, mais do que nunca, as instituições têm de desenvolver medidas de monitorização 

e de acompanhamento da forma como é realizado o processo de supervisão das 

aprendizagens dos futuros profissionais nos serviços de saúde. 

Perante este achado é compreensível que se faça um paralelo de pressupostos entre o 

que existe e a supervisão dos procedimentos e dos actores envolvidos no 

desenvolvimento do ensino clinico. 

No decorrer do processo de socialização existe um eixo estruturante entre o mundo do 

trabalho e a esfera pessoal. Uma parte relevante dos saberes veiculados a nível da 

enfermagem surge da própria experiência e da análise reflexiva das práticas sociais e 

profissionais. A excelência do cuidar, como referência, é o pressuposto das 

competências profissionais. Constitui também uma meta que os enfermeiros desejam 

cumprir e alcançar como forma de promover a qualidade dos cuidados de saúde. Para tal 

contribuem as medidas de acompanhamento, orientação, ajuda e monitorização da 

prestação de cuidados a todos os níveis. 

É senso comum que o desenvolvimento humano é diferente de indivíduo para indivíduo 

dependendo de uma multiplicidade de factores, muitos deles inexploráveis, 

ecologicamente distribuídos, sistémicos e interactivos. A formação pessoal e que 

entronca na profissional, qualquer que seja a profissão, não termina nos bancos da 

escola. De uma forma sistemática, dá-se um continuum no desenrolar dos vários actos 

de socialização – entrada no mundo do trabalho, mudança de local de emprego, vida 

familiar, vida social, entre outros. 

A recursividade entre o trabalho e a formação faz apelo a uma lógica interactiva de 

construção de saberes e de mobilização destes saberes na prática: o espaço de trabalho 

confunde-se com o espaço de formação. 

Neste sentido, a formação profissional tem em conta as mudanças e os contextos onde 

estas decorrem. Os actores implicam-se para a facilitação dos desempenhos e na 

aquisição de outros saberes, novo conhecimento e apuradas competências. As 

intervenções a nível profissional resultam assim da consolidação de conceitos e da 

reflexão sobre as práticas. 
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Para este exercício existe a necessidade de interpolar um outro actor: o orientador da 

prática, o consultor, o supervisor. Na área específica da enfermagem, obtemos as 

primeiras associações na figura do enfermeiro supervisor dada pelo conteúdo funcional 

da Carreira de Enfermagem (Decreto-Lei n.º 437/91 de 8 de Novembro) e que se baseia 

em essencial, em acções relacionadas com a gestão de serviços no geral e na 

enfermagem em particular. Também o Decreto Regulamentar nº. 3/88 de 22 de Janeiro 

refere que compete ao enfermeiro chefe da unidade ou serviço, supervisionar os 

cuidados de enfermagem como garantia de uma máxima eficiência. 

Não se pode deixar de referir que o termo supervisor pode suscitar alguma apreensão. 

Esta ideia parte de se ter considerado que o supervisor realizava inspecção e revisão de 

trabalho dos profissionais. O supervisor planeava o trabalho, tomava decisões 

unilaterais, fazendo com que os profissionais obedecessem sem questionar e cuja 

finalidade era identificar os procedimentos mal executados (Corey et al, 1998). 

Na actualidade defendem-se os princípios em que o supervisor, utiliza a reflexão sobre 

as práticas, postura que a enfermagem pretende alicerçar como forma de contribuir para 

o desenvolvimento das suas competências profissionais seja qual for o seu meio. 

A supervisão clínica em enfermagem surge como uma forma de garantir e estabelecer 

padrões de qualidade de cuidados, uma forma alternativa de abordar os métodos de 

trabalho e também uma nova forma de realizar a formação e desenvolvimento pessoal e 

profissional através do projecto pessoal em contexto de trabalho. Com esta proposta de 

estudo entenderemos que a supervisão clínica em enfermagem possa fornecer um 

espaço para a reflexão das práticas no exercício e no desenvolvimento pessoal e 

profissional de quem cuida e de quem é cuidado, através de medidas de um 

“acompanhamento sistemático”, como nos refere Hesbeen (2000). Acreditamos que a 

orientação de alunos numa unidade de saúde deve ter na sua base processual uma rede 

de estratégias para que aconteça dentro dos actuais parâmetros de qualidade. 

 

Natureza da supervisão clínica 

 

Na perspectiva das nossas vivências pessoais, o termo de supervisão clínica não tem 

reunido muitos consensos e tem causado também algumas inquietações. Por um lado a 

ideia de inspecção relacionada com a gestão, por outro a palavra clínica que está 

associada, no senso comum, à profissão médica. 
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Apesar do conhecimento da enfermagem sobre supervisão clínica ter crescido de uma 

forma muito rápida nos últimos anos, pensamos que continua a existir uma certa 

confusão e possíveis pensamentos menos próprios, entre os profissionais, sobre a sua 

natureza, que podemos revelar como: 

 

• A supervisão está associada à área da administração formal; 

• Os enfermeiros tendem a ver o supervisor como figura autoritária e de chefia; 

• A supervisão clínica é um processo com natureza hierárquica; 

• A supervisão é um processo apenas de apoio emocional ou psicológico. 

 

No âmbito de diferentes problemáticas para a definição, existe uma ideia central que 

expomos como: a supervisão clínica em enfermagem dá suporte às práticas no decorrer 

da prestação de cuidados de enfermagem, melhora a qualidade das mesmas, apoia a 

formação clínica, faz uma gestão personalizada dos sentimentos e eleva a satisfação 

profissional dos enfermeiros contribuindo para a qualidade em matéria de assistência 

em saúde (Cutcliffe, et al, 2001). 

Para o nosso estudo, optaremos por uma definição que nos pareça que vá mais de 

encontro a uma realidade que pensamos vivenciar nos nossos contextos, mesmo tendo 

em consideração algumas lacunas que esta definição nos apresenta mas que serão 

colmatadas com as referências a desenvolver no futuro sobre a forma como devem ser 

orientados os alunos em ensino clinico. Encontrámos uma possível proposta de 

definição de Supervisão Clínica em Enfermagem em Bernard e Goodyear (1998:6): 


