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RESUMO
Enquadramento: A enfermagem de urgência está associada a uma grande pressão e
os enfermeiros deparam-se constantemente com situações complexas na prestação de
cuidados emergentes. Uma regulação emocional e autoconfiança são pilares essenciais
para uma intervenção global adequada.
Objetivos: Analisar a relação entre a competência emocional (CE) dos enfermeiros e a
autoconfiança para intervenção em situações de emergência à pessoa em situação
critica (PSC). Identificar variáveis sociodemográficas/profissionais e formativas
preditoras da CE e da autoconfiança para intervenções de emergência.
Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo-correlacional e transversal. A amostra não
probabilística, acidental, constituída por 104 enfermeiros que se encontravam a exercer
funções nos serviços de urgência (SU) de um hospital da região Centro, foi obtida pela
aplicação de um questionário nos meses de outubro e novembro de 2020. O instrumento
de recolha de dados contém questões relativas à caraterização sociodemográfica e
profissional e formativa, culminando com a Escala de Autoconfiança para Intervenção
em Emergências de Martins et al. (2014) (Self Confidence Scale versão
portuguesa_SCSvp) e a Escala Veiga de Competência Emocional (EVCE) de VeigaBranco (2009).
Resultados: Os enfermeiros dos SU são moderadamente competentes ao nível
emocional e confiantes para intervenções de emergência, aferindo-se que quanto maior
a competência emocional melhor a sua autoconfiança. O género e a idade foram
determinantes estatisticamente significativos quer na competência emocional, quer na
autoconfiança para intervenções de emergência, com os enfermeiros do género
masculino e de maior idade a sobressaírem em quase todas as avaliações. Para o
vínculo laboral, tempo de exercício profissional e no serviço atual ficou aceite a
intervenção negativa da precariedade e do menor tempo de serviço. Já a importância
da formação específica à PSC revela-se com enfermeiros emocionalmente mais
competentes e autoconfiantes para intervir em situações de emergência.
Conclusão: Os enfermeiros emocionalmente mais competentes revelam melhor
autoconfiança para intervenções de emergência, remetendo-nos para a relação que se
estabelece entre a pessoa em situação critica e o enfermeiro, onde é importante que os
enfermeiros consigam gerir da melhor forma as suas próprias emoções para que
possam intervir eficazmente na prestação de cuidados emergentes.
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ABSTRACT
Backgroud: Emergency nursing is associated with great pressure and nurses are
constantly face with complex situations in the provision of emerging care. Emotional
regulation and self-confidence are essential pillars for proper global intervention.
Objectives: To analyze the relationship between the emotional competence (EC) of
nurses and self-confidence for intervention in emergency situations to the critically
endangered person (CEP). To identify sociodemographic/professional and formative
variables predicting EC and self-confidence for emergency interventions.
Methodology: Quantitative, descriptive-correlational and cross-sectional study. The
accidental non-probabilistic sample, consisting of 104 nurses who were working in the
emergency services (ES) of a hospital in the Central region, was obtained by applying a
questionnaire in October and November from 2020. The data collection instrument
contains questions related to sociodemographic and professional and formative
characteristics, culminating in the Self-Confidence Scale for Emergency Intervention by
Martins et al. (2014) (Self Confidence Scale portuguese version_SCSpv) and the Veiga
Scale of Emotional Competence (VSEC) of Veiga-Branco (2009).
Results: The nurses of the ES are moderately competent at the emotional level and
confident for emergency interventions, noting that the greater the emotional competence
the better their self-confidence. Gender and age were statistically significant
determinants in both emotional competence and self-confidence for emergency
interventions, with male and older nurses exceling in almost all assessments. For the
employment relationship, time of professional practice and in the current service, the
negative intervention of precariousness and shorter service time was accepted. On the
other, the importance of specific training to the CEP is revealed as emotionally more
competent and self-confident nurses to intervene in emergency situations.
Conclusion: The most emotionally competent nurses reveal better self-confidence for
emergency interventions, referring us to the relationship that is established between the
critically endangered person and the nurse, where it is important that nurses can better
manage their own emotions so that they can intervene effectively in the provision of
emerging care.
Keywords:
interventions.
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INTRODUÇÃO
Durante muito tempo, o Homem iniciou uma jornada na procura do conhecimento para
encontrar possíveis respostas a questões relativas aos problemas do seu dia-a-dia e
quando passou a questionar essas mesmas respostas, foi obtendo informações que se
aproximavam mais da realidade. Assim, promover o desenvolvimento do conhecimento
em enfermagem requer três elementos centrais: formação, prática e pesquisa e cada
um deles permeado por outros elementos de suporte, como o desenvolvimento e análise
de conceitos, o uso de teorias e a enfermagem baseada em evidências. É neste sentido
que ganha relevância o presente estudo sobre a competência emocional dos
enfermeiros no cuidado emergente à pessoa em situação crítica.
Os enfermeiros que trabalham em serviços de urgência são confrontados no seu dia a
dia com situações complexas. As situações de emergência provocam estímulos
constantes que potenciam por vezes sentimentos de impotência e frustração por não se
conseguirem os resultados esperados. Neste sentido, com foco crescente e
responsabilidade em todo o espetro de cuidados, resultados bem sucedidos são
dependentes do forte envolvimento multidisciplinar, numa sinergia onde é indispensável
o desenvolvimento da competência emocional (Rosenstein e Stark, 2015).
A competência emocional tem um lugar de destaque na enfermagem, uma vez que
permite aos enfermeiros compreender o impacto das emoções sobre os outros e, por
vezes, suprimir as suas próprias emoções de modo a não perturbar os outros, evitando
potenciais conflitos, onde e no que diz respeito ao cuidado emergente à pessoa em
situação crítica, os enfermeiros com competência emocional terão mais facilidade em
desenvolver uma relação terapêutica positiva, uma vez que têm a capacidade de
antecipar as reações emocionais da pessoa/família (Rocha, Pinto e Carvalho, 2021).
Além disso, os enfermeiros mais motivados a lidar com as suas próprias emoções têm
um sentido de empatia mais desenvolvido e menos probabilidade de experienciar
insatisfação profissional, stresse e burnout (Raghubir, 2018).
A competência emocional é aparentemente semelhante ao conceito de inteligência
emocional, mas não é sinónimo. De um ponto de vista científico, o conceito de
inteligência emocional foi originalmente definido por Mayer e Salovey nos anos 90 do
século XX, embora fosse com base no trabalho de Goleman que o conceito foi
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divulgado. Hoje em dia, é amplamente conhecida como “uma capacidade de reconhecer
os nossos sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções
em nós mesmos e nas nossas relações” (Goleman, 2000, p. 323), ou seja, como o
potencial primordial para raciocinar com emoção, enquanto a competência emocional
se refere à realização deste potencial através dos comportamentos da pessoa (VeigaBranco, 2004). Por conseguinte, a competência emocional pode ser considerada um
conceito central para a prática profissional de enfermagem, uma vez que tem o potencial
de influenciar a tomada de decisões, o pensamento crítico-reflexivo e o bem-estar dos
enfermeiros (Raghubir, 2018).
Em geral, a competência emocional permite que os indivíduos estejam conscientes das
suas próprias emoções e reações para ajustar a forma como interagem com os outros
(Veiga-Branco, 2004a). Neste sentido, possibilita aos enfermeiros tomar melhores
decisões, prestar cuidados à pessoa em situação crítica de forma mais eficiente e
melhorar as relações interpessoais com os pares. A competência emocional pode ser
vista como uma plataforma que permite aos enfermeiros lidar melhor com o stresse,
uma vez que lhes possibilita mobilizar os seus próprios recursos e aplicar estratégias
bem-sucedidas (Rocha et al., 2021).
Na realidade, apesar do esforço e dedicação na aquisição de conhecimentos científicos
e habilidades práticas, vivenciam-se frequentemente situações imprevistas e
desconhecidas que, ao longo do tempo, se traduzem como fonte de crescimento
profissional, mas também como fonte de sentimentos muitas vezes antagónicos entre o
prazer e o sofrimento (Xavier, 2013). “As emoções constituem um desafio permanente
à capacidade do ser humano. Compreender as emoções, enquanto figuras do
comportamento humano, constitui um dos grandes objetivos para quem desenvolve a
sua atividade profissional com e para as pessoas” (Xavier, 2013, p. 23).
No campo da enfermagem é um facto que, nas últimas décadas, se tem verificado que
a incidência dos estudos sobre o tema das emoções se focou, sobretudo, na experiência
emocional dos doentes e dos enfermeiros, deixando lugar para o foco da competência
emocional do enfermeiro (Xavier, 2013). Considerando que o contexto de emergência é
lotado de sentimentos, sensações e emoções muitas vezes difíceis de serem geridas
pelos enfermeiros, assume relevância estudar nestes cenários de grande complexidade
a competência emocional e a sua autoconfiança na prestação de cuidados emergentes,
pois, de acordo com Carvalho (2013), os enfermeiros no serviço de urgência
desenvolvem as suas intervenções terapêuticas num ambiente de stresse, ansiedade,
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desconforto e insegurança, sendo-lhes exigido uma postura de suporte, ajuda
incondicional e resolução atempada das situações críticas.
Contudo e para Martins et al. (2014), para ter sucesso numa intervenção em contexto
de emergência, é necessário que os enfermeiros se sintam confiantes de que são
capazes de intervir de forma segura e em tempo oportuno. A confiança assume-se como
um fator revestido de relevante importância para o sucesso ou insucesso de diversas
relações constituindo assim um indicador da proatividade onde o enfermeiro
experimenta por um lado, sentimentos de confiança ao saber que é capaz de atuar de
forma ajustada, mas por outro se tal não acontecer podem ocorrer níveis aumentados
de ansiedade com maior número de erros e atrasos no socorro.
Segundo Diogo (2017), com base na conceção defendida por Goleman de que todo o
processo relacional está imbuído de emoções, os cuidados centrados no
relacionamento fizeram emergir questões em enfermagem relacionadas com as
emoções dos sujeitos em interação, com a competência emocional dos enfermeiros a
assumir uma importância significativa nas relações complexas e exigentes com os
utentes que experienciam emoções fortes e perturbadoras associadas aos seus
processos de saúde-doença.
Tendo em conta o exposto, a relevância deste estudo prende-se, assim, com a
necessidade de conhecer de que forma a competência emocional dos enfermeiros se
reflete na sua autoconfiança para a prestação de cuidados emergentes à pessoa em
situação crítica, procurando dar um contributo sólido, baseado em evidências científicas.
Assim, estabeleceu-se como questão de investigação orientadora do estudo:
“A competência emocional dos enfermeiros do serviço de urgência está relacionada com
a autoconfiança para intervenções de emergência à pessoa em situação crítica?”
Desta forma e com o objetivo central de analisar a relação entre a competência
emocional dos enfermeiros e a autoconfiança para intervenção em situações de
emergência à PSC, objetiva-se também sustentado no quadro concetual : (i) avaliar o
nível de competência emocional dos enfermeiros no serviço de urgência; (ii) avaliar o
nível de autoconfiança dos enfermeiros de urgência para intervenção em emergência;
(iii) caraterizar as variáveis sociodemográficas, profissionais e formativas dos
enfermeiros

do

serviço

de

urgência;

(iv)

identificar

as

variáveis

sociodemográficas/profissionais e formativas determinantes na competência emocional
dos

enfermeiros

no

serviço

de

urgência;

(v)

identificar

variáveis
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sociodemográficas/profissionais e formativas dos enfermeiros de urgência preditoras da
autoconfiança para intervenções de emergência.
A natureza da questão de investigação conduz para a realização de um estudo de
abordagem quantitativa, descritivo-correlacional. Estruturalmente, consta de três partes
organizadas em capítulos. A primeira inclui o enquadramento teórico, onde se dá conta
da incursão realizada pela literatura científica nacional e internacional, o que permite
contextualizar o problema em estudo e sustentar as questões de investigação e dar
resposta aos objetivos. Assim, a revisão teórica, resultante da pesquisa bibliográfica,
teve como finalidade compreender sistematizada e aprofundadamente as áreas de
estudo, tidas como as mais relevantes para contextualizar a investigação, dando corpo
a dois capítulos principais, nos quais é focado o contributo dos autores para um
crescendo de conhecimentos acerca do tema, dando ênfase aos fatores associados ao
modelo de análise. Na segunda parte, é apresentada a orientação metodológica que
explicita as opções tomadas na qual se conceptualiza o processo de investigação
empírica, onde se apresenta e descreve o tipo de investigação desenvolvida,
nomeadamente, o tipo de estudo, o desenho da investigação, os participantes, o
instrumento de recolha de dados, os procedimentos formais e éticos e a especificidade
estatística utilizada. Na terceira parte são apresentados, analisados os resultados
encontrados, culminando na sua discussão e comparação dos aspetos mais relevantes
com a literatura existente.
O estudo termina com as conclusões mais relevantes e que dão resposta às questões
de partida e aos objetivos do estudo formulados, dando-se conta também das suas
implicações para a prática.
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1. COMPETÊNCIA EMOCIONAL
O construto da competência emocional (CE) obedece a uma análise ampla dos seus
domínios permitindo, desta forma, clarificar o próprio conceito que se assume como
complexo e de difícil definição. Compreende vários processos, estando na origem de
uma multiplicidade de efeitos. Muitos foram os teóricos, cientistas e pesquisadores que
participaram no desenvolvimento deste conceito, contudo nenhum deles teve um papel
tão importante como Daniel Goleman.
O modelo de Goleman compreende um conjunto de pressupostos nos quais se baseia
o desenvolvimento de habilidades comportamentais por forma a facilitar a gestão das
emoções, definindo competência emocional como sendo uma capacidade de perceber
e reconhecer os próprios sentimentos e também os sentimentos dos outros, para a
automotivação, para a gestão das emoções em si e nas relações com os outros
(Goleman, 1995). Para o autor a CE mostra o potencial do autodomínio. O
comportamento humano resulta da razão e da emoção, uma vez que a ação de cada
ser humano emerge do que pensa, daquilo que a razão representa, bem como do que
sente, isto é, da emoção. Refere que as emoções consistem em sentimentos e os
pensamentos que daí advêm configuram-se como estados biológicos e psicológicos que
conduzem à ação. Por tal, depreende-se que a linha que separa a emoção da razão é
muito ténue, sendo duas dimensões intrinsecamente interligadas. Por outras palavras,
a CE consiste num conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes indispensáveis
para perceber, exprimir e regular apropriadamente os fenómenos emocionais
(Tolegenova et al., 2015).
A emoção pode ser entendida como um conjunto de mudanças no estado do corpo, que
é levado a um novo estado, ao serem induzidas numa infinidade de órgãos por meio
das terminações das células nervosas sob o controle de um sistema cerebral dedicado,
o qual responde ao conteúdo dos pensamentos relativos a uma determinada entidade
ou acontecimento. É desencadeada após um processo mental de avaliação que é
voluntário e não automático em virtude da natureza da experiência de cada um e que
se associa aos estímulos inatamente selecionados. Desempenha uma função na
comunicação de significados a terceiros e pode ter também o papel de orientação
cognitiva (Damásio, 1995).
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“Não sendo causas de cognição, as emoções estão na raiz dos processos de
aprendizagem na medida em que geram atos racionais – sentimentos” (Xavier, Nunes
e Basto, 2014, p.35). De facto, assente nas emoções, são colocados desafios de uma
forma constante ao ser humano, levando-o a refletir sobre si mesmo e sobre tudo o que
o envolve pelo que o seu estudo e compreensão são fundamentais para quem trabalha
com e para os outros seres humanos (Xavier et al., 2014).
Ao longo dos séculos, muito foi documentado sobre as emoções, a maioria dos
cientistas deu-lhes um dos papéis centrais entre as forças que definem a vida interna e
os atos da pessoa (Tolegenova et al., 2015). No entanto a evolução do conceito de
emoção é recente e tem sido sujeito a importantes mudanças. O seu desenvolvimento
integrado no campo da investigação em enfermagem surge depois dos anos noventa e,
desde então verifica-se o interesse de vários autores no estudo das emoções nos
processos formativos e na vida profissional dos enfermeiros (Xavier, 2013).
As emoções são importantes para a racionalidade ao apoiarem o sentido da eficácia
das decisões através do seu autocontrolo. “Essas duas mentes, a emocional e a
racional, na maior parte do tempo operam em estreita harmonia, entrelaçando seus
modos de conhecimento para que nos orientemos no mundo” (Goleman 1995, p. 9).
Em suma, esta perspetiva emocional engloba os domínios que integram o conceito de
CE que aqui se pretende explicitar, assumindo desta forma que, “a vida emocional é um
campo com o qual se pode lidar, certamente como matemática ou leitura, com maior ou
menor habilidade, e exige um conjunto especial de aptidões” (Goleman 1995, p. 36).
Compreende quer as competências sociais quer as emocionais, defendendo, como já
referido, a impossibilidade de desagregar os conceitos de razão e emoção, uma vez que
as emoções alicerçam a eficácia das decisões, ou seja, o seu controlo. Ainda e ao
emergir do conceito de inteligência emocional (IE) assume-se como uma variável
influente em muitas áreas, sendo que a sua compreensão passa por esclarecer as
diferenças entre estes dois conceitos que frequentemente se confundem.
1.1 DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL À COMPETÊNCIA EMOCIONAL
Ao longo dos tempos muitos foram os investigadores que assumiram a importância da
definição destes dois termos que são frequentemente utilizados atribuindo-lhes o
mesmo significado o que não é um facto.
O conceito de CE surge assim associado a diferentes processos e capacidades, tendo
presente uma multiplicidade de conceitos que se estudam como análogos a este, tais
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como conhecimento emocional, compreensão emocional, IE e regulação emocional
(Franco e Santos, 2015; Djambazova-Popordanoska, 2016), e de instrumentos
utilizados na sua avaliação, nomeadamente a observação, a autoavaliação ou a
heteroavaliação.
Goleman (1995, p. 34) define IE como “a capacidade de se motivar e persistir a despeito
das frustrações; controlar os impulsos e adiar a recompensa; regular o seu próprio
estado de espírito e impedir que o desânimo subjugue a faculdade de pensar; sentir
empatia e esperança”. Suportados nas várias definições de IE, surgiram dois modelos
no seu estudo, entre os quais o modelo da habilidade, desenvolvido por Mayer e
Salovery em 1997, que se centra no estudo das habilidades mentais que possibilitam
utilizar a informação para compreender e monitorizar as emoções, partindo do
pressuposto de que a habilidade se configura como uma característica que a pessoa
tem quando consegue completar com sucesso uma tarefa de determinada dificuldade,
em condições de teste favoráveis (Caruso, Mayer e Salovey, 2002). O modelo
anteriormente referido divide ainda a IE em quatro dimensões, nomeadamente:
perceção emocional, que diz respeito à capacidade para conhecer e identificar emoções
em si e nos outros; facilitação do pensamento, que significa capacidade de usar a
emoção para melhorar o processamento cognitivo; compreensão emocional, que é a
identificação das emoções e a compreensão das relações entre elas e o meio ambiente;
e, por último, a gestão de emoções, que engloba a própria gestão emocional e a gestão
das emoções nos outros. O segundo modelo intitula-se de modelo misto de inteligência
emocional e foi defendido por Goleman, em 1995, preconizando que a IE é um conjunto
de habilidades, aptidões e competências que pode ser apreendido por todas as
pessoas, abarcando aptidões como ser capaz de se automotivar, perseverança e
resiliência face às dificuldades e na consecução de objetivos, controlo dos impulsos,
controlo do humor, empatia com os outros e esperança.
Outra operacionalização do conceito de IE é a proposta por Korotaj e Mrnjaus (2021).
Fundamentando-se nos pressupostos de Chabot e Chabot, os autores afirmam que a
IE é um conjunto de competências que permitem a um indivíduo: identificar as próprias
emoções e as dos outros; expressar com precisão as próprias emoções e ajudar os
outros a expressarem as suas; compreender as próprias emoções e as dos outros; gerir
as próprias emoções e adaptar-se às dos outros; usar as próprias emoções e
habilidades peculiares à IE em várias áreas da vida para ser capaz de se comunicar
melhor, tomar boas decisões, manter boas relações interpessoais, entre outras.
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Entender as próprias emoções e as emoções dos outros inclui as competências de
reconhecer e expressar emoções, mas também vai além delas. Essa competência
implica que a pessoa seja capaz de compreender as subtilezas das palavras carregadas
de emoção, bem como estabelecer ligações entre uma emoção e a sua origem. Isto
permite que uma pessoa compreenda emoções complexas e a transição entre as
emoções (Korotaj e Mrnjaus, 2021). Os autores defendem que gerir as emoções e
adaptar-se às dos outros significa ser capaz de intervir em cada um dos componentes
emocionais (expressões não verbais, reações fisiológicas, reações comportamentais,
cognição e sentimentos), ao mesmo tempo que se usa as emoções e as competências
emocionais, implica agir-se de acordo com todas as competências mencionadas
anteriormente para sustentar e melhorar todas relações que se tem. Possuir todas as
competências mencionadas torna a pessoa emocionalmente inteligente.
Petrides e Furnham (2003) argumentam que a IE consiste em dois conceitos distintos:
(1) como uma capacidade cognitiva relacionada com a emoção; (2) como disposições
comportamentais e autoperceções e capacidade de reconhecer e entender as emoções.
Estes dois conceitos foram denominados capacidades da IE e as suas caraterísticas,
respetivamente. Já Mayer e Salovey referem que a IE contém quatro habilidades
principais: a perceção e a expressão emocional; o uso de emoções para influenciar o
pensamento; a compreensão emocional e; a gestão emocional, fazendo emergir, desta
forma, o conceito de CE ao estar implícito nestas dimensões (Caruso et al., 2002)
Neste contexto, para Buck (1991) um dos pioneiros na área, o significado da CE
expressa a capacidade de processar informações contidas nas emoções para definir o
valor das emoções, das suas ligações entre si, para usar a informação emocional como
base para o pensamento e a tomada de decisão; a abertura da pessoa às experiências
emocionais; literacia emocional; a capacidade de distinguir emoções das outras
pessoas, capacidade de expressar as próprias emoções e de usá-las; a consciência das
emoções e gestão das mesmas em relação a si mesmo e em relação ao outro
A CE desenvolve-se na ontogénese, sendo resultado de uma aprendizagem e de uma
interiorização da experiência social. Os processos de uma autoavaliação são a pedra
angular da confiança na CE: representações de que a pessoa pode compreender
emoções e operá-las (Tolegenova, et al., 2015). O desenvolvimento proposital da CE,
de acordo com as autoras citadas, está associado ao aumento da variabilidade do
comportamento. O aumento da variabilidade do comportamento é possível apenas
através da recusa de formas estereotipadas de comportamento. O mecanismo mental
do desenvolvimento da CE é a criação de novos vínculos positivos, permitindo
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desenvolver o estilo individual equilibrado em parâmetros de otimização, conforto,
adaptabilidade e produtividade.
Mayer e Salovey como referido por Caruso et al. (2002), defendem que a CE centra-se
nos conhecimentos e nas habilidades que podem ser alcançados para funcionar
adequadamente em diferentes situações e que tendem a estar mais focalizados no
processo educacional e não nas habilidades psicológicas, envolvendo segundo Saarni
(1999) o papel do self e dos valores individuais, o papel da disposição moral e da
integridade pessoal, mas também o papel da história do desenvolvimento, ou seja, as
crenças, atitudes e pressupostos culturais da própria pessoa.
A mente humana tem capacidade para produzir lembranças perante determinadas
situações e sentimentos por elas originados, que se manifestarão sob a forma de alertas
em situações futuras idênticas contribuindo para aperfeiçoar aprendizagens, o
desempenho profissional e o próprio comportamento humano (Xavier et al., 2014). A
compreensão da emoção tem sido estudada neste contexto e apesar da grande
diversidade de definições, a compreensão da emoção pode ser definida como um
conjunto de habilidades, que incluem a compreensão da relação entre as emoções e
outros estados mentais, o conhecimento das estratégias reguladoras da emoção e a
compreensão das respostas emocionais ambivalentes (Franco & Santos, 2015).
Beckhame e Riedford (2017) concluíram que discussões sobre a CE são cada vez mais
evidentes na literatura em enfermagem. A designação de competência está geralmente
relacionada com o desempenho demonstrado ligado à qualidade e segurança da
prática. Neste estudo fazem referência a vários autores nomeadamente Porter O'Grady
e Malloch segundo os quais uma pessoa com CE, possui um elevado nível de IE,
personalidade forte, intransigente de integridade, uma forte consciência moral e uma
visão otimista da vida. A literatura suporta, assim, o valor do aumento da CE pessoal.
Dão, como exemplo, os trabalhadores que demonstram CE no desempenho das suas
funções conseguem ultrapassar o impacto individual e produzir relatórios de satisfação
no trabalho. Fazem ainda alusão a um estudo de satisfação percebido por 1.241
enfermeiras canadenses num ambiente de modelagem de liderança, como a inteligência
emocional se reflete nas mesmas com relatos de diminuição da exaustão emocional,
diminuição da incidência de conflitos e níveis mais baixos de burnout.
Nesta linha de pensamento verifica-se que a enfermagem tem tido como guias as
estratégias emocionais para potencializar através dos cuidados prestados o conforto à
pessoa, a promoção da autonomia e a interação enfermeiro/utente. Trata-se de uma
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profissão com alicerces nas relações humanas e como tal, a CE tem um papel de relevo
quer na vida profissional, quer na vida pessoal dos enfermeiros que, para melhor
desempenharem o seu papel, necessitam de desenvolver um conjunto de capacidades
que seguem as linhas orientadores e definem a CE (Macedo, Gomes, Pereira, Cainé e
Martins, 2021).
Pelo exposto, a CE reside na capacidade de cada pessoa mobilizar, incorporar e aplicar
na vida quotidiana e profissional os conhecimentos e as capacidades que tem acerca
das emoções, o que pode ser alcançado “através de intervenções psicoeducativas e
formativas específicas, adaptadas a um determinado público-alvo” (Macedo et al., 2021,
p. 865). De acordo com os mesmos autores, uma elevada IE reflete numa boa CE, com
interferência significativa no seu modus vivendi e modus operandi, bem como espelham
a forma como se estabelecem relações interpessoais positivas e satisfatórias. Tendo
em conta o significativo impacto que a CE tem no quotidiano de cada pessoa, a literatura
específica na área tem estudado a influência do trabalho no desenvolvimento da CE e
da IE, abarcando fatores relacionados com “o bem-estar, a autoestima e no
desempenho profissional, de diferentes grupos profissionais” (Macedo et al., 2021, p.
865), que no caso concreto diz respeito aos enfermeiros. A importância de se ser
emocionalmente inteligente/competente faz inferir que apesar de distintos CE e IE são
processos que se relacionam.
1.2 DOMINIOS DA COMPETÊNCIA EMOCIONAL
Veiga-Branco (2004a), apoiada no constructo de Goleman (1995, 1998), expõe cinco
capacidades que definem as habilidades/capacidades da CE nomeadamente:
autoconsciência, gestão de emoções, automotivação, empatia e gestão de emoções em
grupos, sendo que as três primeiras se referem às competências intrapessoais e as
restantes às competências interpessoais ou sociais.
A abordagem que se segue, das diferentes habilidades/capacidades que constituem a
CE, partem da linha de pensamento destes autores.
Assim sendo, Veiga-Branco (2005, p. 54) define autoconsciência como sendo “a
perceção de si, e do que se está a sentir, o que significa ter consciência tanto do nosso
estado de espírito como dos nossos pensamentos a respeito desse estado de espírito”.
Importa também salientar que a autoconsciência, de acordo com Goleman (1998),
consiste numa aptidão essencial de três componentes emocionais: a autoconsciência
emocional que possibilita reconhecer a maneira como as emoções de cada pessoa
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podem afetar o seu desempenho, bem como a capacidade de tomar decisões
conscientes tendo por base os valores inerentes à vida; a autoavaliação exata, ou seja,
a pessoa com consciência das suas forças e fraquezas, tem a capacidade de refletir
sobre o que necessita de melhorar, aprendendo com novas experiências, revelando-se
recetiva às opiniões das pessoas que a rodeiam; a autoconfiança manifestada quando
a pessoa tem autodeterminação e, simultaneamente, consciência das suas
capacidades, valores e objetivos a atingir. Deste modo, fica claro que uma pessoa só
poderá fazer uma gestão competente das emoções do outro, quando dominar e
reconhecer as suas próprias emoções.
A gestão de emoções, segundo a mesma autora, traduz-se no reconhecimento da sua
faculdade em gerir as emoções, não ao nível do comportamento, mas em si próprio.
Goleman (1998) defende que a gestão das emoções é uma competência que se centra
ao nível dos impulsos e da gestão da poupança, compreendendo: o autodomínio que
diz respeito à capacidade de uma pessoa gerir as próprias emoções e os seus impulsos
negativos eficazmente, conservando uma atitude positiva, pensar com toda a clareza e
concentrar-se nos momentos de maior tensão; inspirar confiança, ou seja, as pessoas
agem em conformidade com os seus valores éticos, reconhecendo as suas lacunas,
preservando, assim, as relações de confiança em decorrência da sua fiabilidade e
autenticidade; ser consciencioso, ou seja, corresponde à manifestação de segurança e
de responsabilidade em termos de cumprimento de funções, dando cumprimento aos
objetivos previamente delineados; adaptabilidade refere-se à capacidade de revelar
flexibilidade face às situações de transformação, bem como diz respeito à capacidade
de adaptação às diversas situações; inovação que concerne a uma progressiva procura
de novas ideias, mobilizar soluções originais, através da adoção consciente dos riscos
para a resolução dos problemas.
A terceira capacidade diz respeito á automotivação, e implica o controlo das emoções
canalizando a energia para situações proveitosas. Traduz-se na utilização das
preferências próprias para atingir objetivos, para ter determinação, para alcançar a
eficiência face aos obstáculos (Veiga-Branco, 2004a).
O conceito de automotivação, pressupõe motivar-se a si mesmo ao integrar o sentido
de que as emoções são em si mesmo um fator de motivação, com carácter de adaptação
e sobrevivência (Veiga-Branco, 2004b).
É de referir também a importância da automotivação que diz respeito ao que cada um
prefere para si próprio e o que o faz prosseguir para alcançar os objetivos que pré-
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estabeleceu. Assim, a tomada de iniciativa é facilitada para que a pessoa não desista
perante as adversidades, estando relacionada com três competências emocionais,
como defende Goleman (1998): a vontade de triunfar que se manifesta através da
determinação de objetivos ambiciosos e da orientação da ação como forma de alcançar
os resultados pretendidos; o empenho, ou seja, a ação é orientada de acordo com a
visão e os objetivos de organização ou do grupo de pertença; a iniciativa manifesta na
vontade de otimização das oportunidades que surgem, fazendo com que a pessoa vá
mais além dos seus objetivos, mobilizando todos os meios disponíveis para tal; o
otimismo que diz respeito à relativização dos aspetos negativos, cuja ação se
fundamenta no sucesso e nas experiências positivas vivenciadas.
A quarta capacidade, empatia corresponde à perceção das emoções nos outros, permite
alcançar a sincronia com o outro.
A “empatia passa por um fenómeno de partilha” (Veiga-Branco, 2004a, p. 62). Tendo
por base esta premissa, a autora refere que, seja qual for a relação, “a base do
reconhecimento do outro emerge da sintonia emocional, ou seja, da capacidade de
sentir empatia” (p. 62). Assim, menciona que a expressão emocional do recetor pode
refletir o estado emocional do emissor ou, inclusive, indicar “a compreensão sentida do
ouvinte, relativamente a quem emite sentimentos”. Apoiada em Goleman (1995), VeigaBranco (2004a) esclarece que a empatia emerge da “autoconsciência e quanto mais
conscientes estivermos das nossas próprias ações, mais destros seremos em ler os
sentimentos dos outros” (p. 62). Por conseguinte, esta capacidade tem relação direta
com a “habilidade para ler sobretudo os canais não-verbais: tom de voz, o gesto, a
expressão facial, a expressão corporal, etc.”., o que Goleman (1995) denomina de
“sintonização”, ou seja, refere-se à capacidade de compreender e acolher com empatia
e, consequentemente, responder-se de forma adequada. Todo este processo decorre
numa sincronia relacional que expressa “o nível de inter-relação nas dimensões intra e
interpessoal” (Veiga-Branco, 2004a, p. 62). Assim sendo, na ótica da mesma autora serse empático equivale à capacidade de se saber “«ler» os sentimentos dos outros” em
perfeita sintonia.
Por último, a autora refere-se à quinta capacidade gestão de emoções em grupo como
a que se manifesta pela faculdade de expressar sentimentos coletivos, controlando os
seus próprios sentimentos, e adequando-os ao grupo onde se insere realçando-se a
aptidão para discernir as emoções nos outros e intervir de forma a influenciá-los nas
suas decisões. A mesma reflete “a aptidão emocional que se desencadeia em cascata:
a capacidade de reconhecer os sentimentos de outra pessoa e agir de maneira a
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influenciar esses sentimentos” (Veiga-Branco, 2004a, p. 63). Segundo a autora, este
fenómeno poderá não estar sempre manifesto nos comportamentos, todavia, implica um
nível de autocontrolo, isto é, dominar-se os “próprios sentimentos (impulsos e
excitações)” depois de serem reconhecidos, para, assim, posteriormente, com a devida
serenidade, se “desenvolver a sintonia que a situação ou a circunstância do outro exija.
Ser capaz de gerir as emoções dos outros exige autocontrolo e empatia” (p. 63).
A CE é uma característica pessoal com contributo significativo ao nível do bem-estar
pessoal e para um desempenho profissional de qualidade. Neste sentido, e no que se
refere há profissão de enfermagem, os enfermeiros desempenham o seu trabalho
encarando experiências desafiantes cuja complexidade e exigência impõe profissionais
cada vez mais diferenciados como ocorre na área da emergência, cuja prestação dos
cuidados à PSC carece de um profissional com competências técnicas, científicas e
emocionais, já que o controlo emocional é fundamental para avaliação da situação e
implementação das intervenções.
1.3 A COMPETÊNCIA EMOCIONAL ALICERÇADA À PROFISSÃO DE ENFERMAGEM
A CE assume um papel de destaque no contexto hospitalar, potenciando um trabalho
mais flexível entre as equipas multidisciplinares constituídas por profissionais de saúde
(Alves, Ribeiro & Campos, 2012).
A prática eficaz de enfermagem requer a capacidade de reconhecer emoções e lidar
com as respostas nas relações com os doentes e suas famílias o que inclui a gestão da
própria vida emocional por parte do enfermeiro conjuntamente com a habilidade de se
relacionar com os outros elementos da equipa, doentes e familiares (Doas, 2011).
Os enfermeiros vivenciam diferentes sentimentos e emoções na sua prática clínica
diária. A complexidade do ambiente da prestação de cuidados requer o desenvolvimento
da CE pelo enfermeiro (Farias, Ramalhal & Lucas, 2019).
A CE, que se refere às diferenças individuais na identificação, compreensão, expressão,
regulação e uso das próprias emoções e das emoções dos outros como referido, é
considerada um importante indicador da adaptação dos indivíduos ao seu ambiente.
Mais CE associa-se a maior felicidade, melhor saúde mental e física, relações sociais e
conjugais mais satisfatórias e maior sucesso profissional. Muitas vezes confundida e
conhecida com sendo IE, este conceito refere-se a como as pessoas lidam com as
informações emocionais intrapessoais ou interpessoais. Mais especificamente, referese a como uma pessoa identifica, expressa, entende, regula e usa as suas emoções ou
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as dos outros. As diferenças individuais relacionadas com as emoções foram
concetualizadas como habilidades, traços ou uma mistura de ambos. Isto levou a
diferentes linhas de pesquisa importantes e a alguns debates sobre o status das
diferenças individuais relacionadas com a emoção, como sendo traços (melhor
avaliados através de testes de personalidade) ou habilidades (mais bem avaliadas com
recurso a testes de inteligência) (Brasseur, Grégoire, Bourdu & Mikolajczak, 2013).
A capacidade de gerir emoções é suscetível de contribuir para as interações sociais de
forma confortável, aprazível e natural, uma vez que faz aumentar as emoções positivas,
prevenindo conflitos, bem como ajuda nas funções executivas (Skarbalienė, 2019). De
acordo com Caruso et al. (2002), a regulação emocional é capital para a CE, uma vez
que as pessoas se distinguem na capacidade de regular as suas emoções, umas optam
por estratégias mais bem-sucedidas do que outras. Ainda na perspetiva dos mesmos
autores, a capacidade de compreender as emoções interfere nas interações sociais
indiretamente, auxiliando a interpretação de sinais internos e sociais e, por conseguinte,
ajuda na orientação da autorregulação emocional e no comportamento social. Deste
modo, a regulação das emoções pode influir na interação social através de múltiplos
mecanismos, onde se destaca o aspeto emocional dos encontros sociais. Pode também
promover ou simplificar as expetativas positivas e o uso de estratégias eficazes para a
interação social (Caruso, et al., 2002).
A capacidade de gerir as emoções influência os relacionamentos de sucesso ou
fracasso de todos os tipos e as consequências de estados emocionais no local de
trabalho, tanto comportamentais como atitudinais, têm um significado substancial para
os indivíduos, grupos e sociedade. Enquanto as emoções positivas ajudam os
profissionais a obter resultados favoráveis no trabalho, as emoções negativas (como
medo, raiva, stresse, hostilidade, tristeza e culpa) aumentam a previsibilidade do desvio
no local de trabalho, stresse ocupacional e intenção de rotatividade (como a intenção
de mudar voluntariamente de trabalho e/ou organização) e dificulta a produtividade e o
sucesso da organização (Cascio, Magnano, Parenti & Plaia, 2017).
Num estudo piloto que englobou estudantes de Enfermagem, desenvolvido por Waite e
McKinley (2016), os autores pretenderam avaliar as habilidades dos participantes em
reconhecer, gerir e motivar as suas próprias emoções assim como a sua própria
capacidade social para ser consciente e respeitar o outro. Este estudo revelou a
importância atribuída à componente emocional na medida em foram identificadas
intervenções de enfermagem por ela afetadas. Os autores concluíram também que são
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necessárias estratégias pedagógicas para dotar os futuros profissionais de capacidades
para reconhecer as suas próprias competências emocionais.
Ao considerar que a CE é fundamental para a prática de enfermagem deve fazer parte
integrante do currículo da formação, estratégias promotoras do desenvolvimento destas
competências, pelo que, o ensino clínico é um momento privilegiado para a
implementação destes programas dada a proximidade do estudante e do professor. Em
2013, Silva desenvolveu uma investigação com o objetivo de compreender de que forma
o ambiente de aprendizagem pode estar relacionado com o desenvolvimento das
capacidades emocionais, concluindo que este é percecionado como positivo. O ensino
clínico, ao potenciar a translação de conhecimentos, facilita o processo de ajustamento,
às situações de aprendizagem, auxiliando na construção da identidade profissional dos
estudantes.
De facto, os enfermeiros para serem eficazes e eficientes no exercício da sua profissão
é lhes muitas vezes exigido uma constante reflexão acerca da dura realidade, sobre
sentimentos de frustração e desgaste emocional experienciados, exigindo uma
aprendizagem continua das suas competências intrínsecas, nomeadamente a CE.
Lopes (2013) desenvolveu um estudo onde pretendeu conhecer o nível e o perfil de CE
na população de enfermeiros na Rede Nacional de Cuidados Continuados, utilizando
como instrumento de recolha de dados a “Escala Veiga de CE” (EVCE). Segundo a
autora, é necessário que os profissionais conheçam as suas emoções, para que as
consigam gerir de forma competente, que as reconheçam nos outros, para poderem
auxiliar os utentes a quem prestam cuidados. Dos resultados obtidos concluíram que a
maior componente da competência emocional desta população emerge da empatia que,
por si só, é responsável por 61% do valor preditivo da competência emocional e seguida
dos relacionamentos em

equipa, ficando menos evidente as componentes

autoconsciência e a motivação pessoal.
Sem dúvida ao lidar com condição humana, reconhecer e gerir as emoções num
contexto laboral assume particular relevância. Também Rodrigues (2017) levou a cabo
uma investigação cujo objetivo consistiu em estudar os determinantes da CE em
profissionais de saúde na abordagem ao doente crítico. Dos resultados obtidos o autor
concluiu que todas as correlações são estatisticamente significativas, e que todas as
capacidades da CE contribuem positivamente para a CE. Com este estudo testemunhou
que os níveis de CE dos profissionais de saúde apresentam-se mais desenvolvidos em
função da exigência do local de trabalho.
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Os profissionais de saúde podem enfrentar emoções que são difíceis de lidar, o que
implica terem de melhorar as suas competências emocionais a fim de desenvolverem
um controlo adequado quando se trata de situações profissionais. Na base destes
pressupostos, Andrade, Martins, Cunha, Albuquerque e Ribeiro (2016), realizaram uma
investigação com recurso a um questionário de avaliação da competência emocional o
Emotional Competence Questionnaire (ECQ) aplicado a um universo amostral de 116
profissionais de saúde: 40 com experiência em cuidados paliativos e 76 sem
experiência. Dos resultados encontrados salienta-se a diversidade de experiências na
prestação de cuidados nas fases finais de vida, requerendo mais formação nos domínios
emocionais e intelectuais para assegurar a promoção da estabilidade e do conforto
emocional.
O estudo desenvolvido por Rakhshani, Motlagh, Beigi, Rahimkhanli e Rashki (2018) no
qual o objetivo foi determinar a relação entre IE e o stresse do trabalho entre os
enfermeiros dos hospitais em Shiraz, aponta que os enfermeiros que não têm
habilidades suficientes para controlar as suas emoções, não são capazes de atuar
corretamente, especialmente em situações críticas. Aqueles que usam a sua IE têm
maior confiança e consciência das suas habilidades. Os autores também sugerem que
os temas relacionados com o conceito de IE, tais como gestão de emoções,
autoconsciência, devem ser incluídos no currículo académico dos enfermeiros. As
evidências reforçam que há necessidade de aumentar as habilidades emocionais dos
enfermeiros para que estes se adaptem a essas condições nos enfermeiros que estão
expostos a diferentes situações de trabalho em comparação com outros profissionais.
Nas organizações de saúde, os profissionais de saúde são orientados para tarefas,
esperando-se que trabalhem em equipas multidisciplinares. Neste sentido, Stamouli e
Gerbeth (2021) realizaram um estudo com o objetivo de investigar a relevância dos
fatores individuais (satisfação profissional) e competências individuais (Competência
Emocional) para o compromisso organizacional numa amostra de 96 profissionais de
saúde a exercerem funções em cinco clínicas na Baviera, Alemanha. A análise de
regressão múltipla indicou que a competência emocional era uma variável moderadora
da relação entre a satisfação com o trabalho e o compromisso com o trabalho. Os
resultados mostraram que os profissionais de saúde com elevada competência
emocional são capazes de lidar mais eficazmente com a insatisfação no local de
trabalho, de modo que o compromisso organizacional não seja afetado. Com base nos
resultados do seu estudo, os mesmos autores salientam que a competência emocional
dos profissionais de saúde é importante para aumentar a satisfação profissional e o
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compromisso com o trabalho. Especialmente para os profissionais de saúde cuja
satisfação profissional é baixa, um elevado nível de competência emocional permitelhes manter um elevado nível de compromisso organizacional. Estes resultados apoiam
os de um estudo anterior de Kim e Liu (2015) onde ficou demonstrada a importância da
CE dos profissionais de saúde como competência crucial que parece promover a
adaptação em situações emocionalmente desgastantes, como é o caso das vivências
experienciadas na prestação de cuidados á PSC.
A PSC reflete a necessidade de cuidados muito específicos e individualizados,
executados de uma forma integral por parte dos profissionais que arcam esse papel,
com a CE a assumir-se como uma habilidade dos que cuidam e revelar assim a sua
importância nas competências profissionais.
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2. AUTOCONFIANÇA
Durante o seu trajeto de vida, as pessoas deparam-se com várias dificuldades e
oportunidades. Todas as ações que ocorrem ao longo da sua existência são resultantes
das suas decisões e atitudes, e têm origem na forma como percecionam o mundo. É
uma visão moldada pela maneira como cada um olha para si próprio refletindo-se
diretamente naquilo que está fora.
A realidade é apenas uma interpretação particular, diretamente influenciada pelas
diversas experiências vivenciadas por cada um o que condiciona o nível de
autoconfiança que é constantemente colocado à prova.
A autoconfiança, é uma virtude que combina de três qualidade como a autoconsciência,
que é o conhecimento de si próprio e do que é de facto importante para si mesmo; a
autoaceitação, que é interiorizar o seu ser complexo e a liberdade, que é a capacidade
de escolher o que é melhor para o seu próprio crescimento. Ser autoconfiante é
conhecer os seus pontos fortes e os limites, é saber usar a força interior para obter o
que se deseja e superar obstáculos (Ryan, 2009).
Segundo Guilhardi (2002), a autoconfiança é um termo que se refere a um sentimento.
O mesmo refere que os sentimentos não são fenómenos mentais, abstratos, que ficam
armazenados dentro de algum lugar oculto da mente humana, mas sim manifestações
corporais, concretas, do organismo. Na mesma linha de pensamento, sentimentos de
autoestima, de autoconfiança e de responsabilidade não são manifestações da mente
do indivíduo, mas estados corporais associados com eventos ambientais sociais ou
físicos que os desencadeiam. O sentimento de autoconfiança está associado aos
comportamentos bem-sucedidos.
Autoconfiança é a “crença individual na sua própria capacidade na realização de
determinadas tarefas ou atividades” (Akhu-Zaheya, Gharaibeh, Alostaz., 2013, p. 341).
Em 1983, Bandura, de acordo com Martins et al. (2014), fazia referência à
autoconfiança, também descrita como autoeficácia, como sendo sempre relativa a um
comportamento ou tarefa. A confiança é uma atitude frequentemente relacionada com
experiências repetidas e com a perceção realista das fraquezas e potencialidades
individuais.
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A autoconfiança é definida por Marques (2021) como sendo a capacidade adquirida
para acreditar e ser capaz de fazer e/ou realizar alguma coisa. Para se manterem em
equilíbrio, mesmo em momentos de pressão, as pessoas autoconfiantes são dotadas
de caraterísticas como serenidade e tranquilidade.
2.1- AUTOCONFIANÇA PARA INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA
As intervenções de emergência são acontecimentos imprevisíveis cujos cuidados de
saúde são necessários de uma forma súbita exigindo uma resposta adequada e em
tempo útil. São necessários, para tal, profissionais experientes e especializados cuja
competência emerge dos conhecimentos que detêm e respetivas habilidades para os
aplicar de forma segura e consciente.
As intervenções de emergência estão em regra associadas à PSC (ou doente critico),
isto é, “aquela cuja vida está ameaçada por falência ou na iminência de falência de uma
ou mais funções vitais e cuja sobrevivência depende de meios avançados de vigilância,
monitorização e terapêutica” Regulamento n.º 429/2018 de 16 de julho da Ordem dos
Enfermeiros (p. 19362).
Cuidar da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e ou falência
orgânica impõe observação, colheita e procura constante, de forma sistémica e
sistematizada de dados, com o intuito de ininterruptamente conhecer a situação da
pessoa alvo de cuidados, prevendo e detetando precocemente as complicações,
assegurando uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em tempo útil, pelo que é
uma das competências clínicas especializadas do enfermeiro.
O doente crítico experiência processos que, pelo seu potencial de instabilidade, exigem
uma intervenção de enfermagem especializada, solicitando um nível de cuidados
superior aos que normalmente são prestados numa enfermaria comum de um hospital.
O enfermeiro é o profissional que se encontra mais próximo do utente pelo que
desempenha um papel fundamental na sua segurança (Cardo, 2017).
Também para Silva e Lage, como referido por Costa (2012), a abordagem ao doente
crítico exige uma equipa com conhecimento das suas funções atuando com metodologia
correta, com competências específicas e uma formação estruturada e organizada,
permitindo o planeamento das práticas de trabalho maximizando a eficácia e a eficiência
da atuação
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A capacidade de decisão clínica e a tomada de decisão consciente no contexto do
doente crítico, é essencial pois o ambiente envolvente é bastante complexo e com
frequência, podem ocorrer mudanças.
Como medida de qualidade e de segurança, a Joint Commission International como
citado por Cardo (2017), recomenda o reconhecimento das alterações do estado de
saúde do utente por todos os profissionais de saúde, sendo que “a presença precoce
de deterioração do estado clínico dos utentes determina a altura ideal para a sua
identificação e atuação por profissionais treinados” (p.17).
O doente crítico carece de um conjunto de meios materiais e humanos por forma dar
resposta às exigências que lhe estão inerentes pelo que o profissional de saúde, para
resgatar e estabilizar este ser humano em desequilíbrio e assim o manter em todas as
suas vertentes necessita, para a prestação de cuidados, de reunir e direcionar as suas
capacidades, comportamentos e competências (Cardo, 2017).
Segundo Martins et al. (2014), o desenvolvimento de autoconfiança assume-se como a
componente principal para a tomada de decisões acertadas em contexto clínico e para
os processos de julgamento que estão associados a essas situações pelo que se torna
numa importante variável na formação dos enfermeiros. A autoconfiança é um aspeto
fundamental da prática de enfermagem, sendo descrita como a perceção que cada um
tem das suas próprias habilidades, dependendo do contexto e da configuração.
Da sua análise aos estudos de Fry et al. e Perry, Cardo (2017) descreve a importância
do sentimento de autoconfiança para os enfermeiros fomentando a capacidade para
agir com segurança, realizar com êxito uma determinada atividade e ser eficaz numa
situação de emergência e traz o pensamento crítico à prática clínica, sendo que o
sucesso das experiências anteriores constitui um forte antecedente para a aquisição de
autoconfiança. Ainda e de acordo com Cardo (2017) constituindo um dos fatores que
pode influenciar a resposta rápida e adequada das intervenções de emergência, o
desenvolvimento da autoconfiança dos enfermeiros vai aumentado com a experiência
profissional e o conhecimento científico na área da emergência (Cardo, 2017).
Segundo Franco (2015 p.25) como referido por Renedo, Beltran e Valero, a emergência
é definida como “um fenómeno ou acontecimento que ocorre de forma súbita sendo
percebido como desagradável e que pode causar danos ou alterações no individuo”.
Expõe ainda que as emergências são situações inesperadas que comprometem a vida
e a integridade física podendo levar á morte. As situações de emergência causam
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impacto emocional e geram situações críticas em que os mecanismos de superação do
indivíduo passam a não ser suficientes.
A autoconfiança dos profissionais em situações de emergência aumenta quando estão
presentes fatores como a formação por simulação. Face a uma situação de emergência,
Martins et al. (2014, p. 555) referem que “um dos fatores que pode influenciar o início
rápido e adequado da intervenção de enfermagem é a autoconfiança do profissional
presente no momento em que ela ocorre”, cuja “organização dos cuidados torna o
enfermeiro o elemento central nesse processo”.
A autoconfiança é um determinante profissional essencial, definida como a crença nas
suas capacidades para realizar uma tarefa (Allobaney, Eshah, Abujaber, & Nashwan,
(2021). Segundo Martins et al., (2014), a autoconfiança é considerada um fator
importante para uma rápida resposta apropriada em situações críticas, tendo sido
documentado que um nível elevado de autoconfiança profissional entre os enfermeiros
melhora as práticas seguras em doentes críticos e garante a sua segurança. Um
elevado nível de autoconfiança profissional em enfermagem é essencial para prestar
cuidados em situação de emergência. Além disso, os enfermeiros com maior
autoconfiança profissional revelam comportamentos mais positivos em intervenções de
emergência (Allobaney et al., 2021).
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PARTE II – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Após a revisão bibliográfica, existe uma melhor preparação para a definição dos
objetivos do estudo e questões de investigação, bem como para a determinação do tipo
de estudo, hipóteses, população e amostra, variáveis e instrumento de colheita de
dados.
3.1 QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO E OBJETIVOS
Para que uma intervenção em contexto de emergência seja eficaz, é necessário que os
enfermeiros se sintam confiantes de que são capazes de intervir de forma segura e em
tempo oportuno (Martins et al., 2014). Este estudo surge com a necessidade de
conhecer de que forma a competência emocional dos enfermeiros se reflete na sua
autoconfiança para a prestação de cuidados emergentes à pessoa em situação crítica.
Assim, estabeleceu-se como questão de investigação orientadora do estudo:
“A competência emocional dos enfermeiros do serviço de urgência está relacionada com
a autoconfiança para intervenção em situações de emergência à pessoa em situação
crítica?”
O objetivo central deste estudo, é assim analisar a relação entre a competência
emocional dos enfermeiros do SU e a autoconfiança para intervenção em situações de
emergência, e como objetivos específicos, sustentados no quadro conceptual surgem:
 avaliar o nível de competência emocional dos enfermeiros no serviço de urgência;
 avaliar o nível de autoconfiança dos enfermeiros de urgência para intervenção em
situações de emergência;
 caraterizar as variáveis sociodemográficas, profissionais e formativas dos
enfermeiros do serviço de urgência.
 Identificar as variáveis sociodemográficas, profissionais e formativas que
influenciam a competência emocional dos enfermeiros do serviço de urgência.
 Identificar as variáveis sociodemográficas, profissionais e formativas que
influenciam a autoconfiança dos enfermeiros de urgência para intervenção de
emergência.
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3.2 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo enquadrado no paradigma das metodologias quantitativas uma
vez que se pretende analisar a relação entre a competências emocional e a
autoconfiança dos enfermeiros do serviço de urgência para intervenção em situações
de emergência, do tipo não experimental, transversal e numa lógica de análise
descritivo-correlacional.
Pode-se ainda afirmar que se enquadra num estudo de nível II, visto que partiu de um
quadro conceptual e procura analisar as eventuais relações entre variáveis e
estabelecer relações de causalidade.
3.3 HIPÓTESES
De acordo com o tema em estudo e para um melhor conhecimento do problema,
formularam-se as seguintes hipóteses:
Hipótese 1 – Existe relação entre competência emocional dos enfermeiros de urgência
e o seu nível autoconfiança para intervenção em situações de emergência.
Hipótese 2 – Existe relação entre as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado
civil, habilitações académicas) dos enfermeiros de urgência e o seu nível de
competência emocional.
Hipótese 3 – Existe relação entre as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado
civil, habilitações académicas) dos enfermeiros de urgência e o seu nível de
autoconfiança para intervenção em situações de emergência.
Hipótese 4 – Existe relação entre as variáveis profissionais (serviço atual, tipo vínculo,
tempo de exercício profissional total e no serviço atual) e formativas específicas (áreas
de CE e PSC) dos enfermeiros de urgência e o seu nível CE.
Hipótese 5 – Existe relação entre as variáveis de domínio profissional (serviço atual,
tipo vínculo, tempo de exercício profissional total e no serviço atual) e formativas
específicas (áreas de CE e PSC) dos enfermeiros de urgência e o seu nível de
autoconfiança para intervenção em situações de emergência.
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3.4 VARIÁVEIS
No sentido de compreender as relações entre os fenómenos em estudo, delineou-se um
esquema onde se traduz as variáveis dependentes: competência emocional e
autoconfiança para intervenção em situações de emergência, e as variáveis
independentes, nomeadamente as sociodemográficas, profissionais e formativas
específicas (Figura 1).

Figura 1 - Variáveis Dependentes e Independentes
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3.4.1 Operacionalização das variáveis
Para este estudo considerou-se duas variáveis dependentes, sendo estas a
competência emocional e a autoconfiança para intervenção em situações de
emergência.
As variáveis independentes

foram agrupadas da seguinte

forma:

variáveis

sociodemográficas (sexo, idade, estado civil e habilitações académicas); variáveis
profissionais (tipologia de urgências, vínculo laboral, tempo de serviço e tempo de
serviço em urgência); e de formação (área de emergência e área de competência
emocional). Estas variáveis foram operacionalizadas de acordo com a tabela 1.
Tabela 1 - Critérios de operacionalização das variáveis independentes
Variáveis Independentes

Questão

V. Sociodemográficas

Idade

Aberta

Sexo

Fechada dicotómica

Estado Civil

Fechada múltipla

Habilitações académicas

Fechada múltipla
Aberta

V. Profissionais

Tipologia de Urgência onde Fechada múltipla
exerce funções
Tempo
de
profissional
completos)

exercício Aberta
(anos

Tempo
de
experiência Aberta
profissional na área da
urgência (anos completos)

V. Formativas

Tipo de vínculo laboral

Fechada

Formação na área da
Competência Emocional
Sentimento de necessidade
de formação na área da CE
Formação específica na
área prestação cuidados à
PSC

Fechada dicotómica
Aberta
Fechada dicotómica
Fechada dicotómica
Aberta

Critério de operacionalização
Constituição em grupos etários:
• < 30 anos
• 31-40 anos
• 41-50 anos
• >50 anos
• Masculino
• Feminino
• Solteiro/a
• União de facto/Casado/a
• Divorciado(a)/Separado/a
• Viúvo/a
• Bacharelato/Licenciatura em Enfermagem
• Pós-Graduação, Qual?
• Pós-licenciatura em Enfermagem, Qual?
• Mestrado, Qual?
• Doutoramento, Qual?
• Serviço Urgência Geral Polivalente (SUGP)
• Serviço de Urgência Básico (SUB)
• Serviço de Urgência Pediátrico (SUP)
• < 5 anos
• 6-15 anos
• 16-25 anos
• >25 anos
• < 2 anos
• 2-5 anos
• 6-15 anos
• >15 anos
• Contrato Trabalho Funções Públicas (CTFP)
• Contrato Individual de Trabalho por Tempo
Indeterminado (CITTI)
• Contrato Individual de Trabalho a Termo
Certo (CITTC)
• Sim, Qual?
• Não
• Sim,
• Não
• Sim: SAV; SIV, curso trauma; outro?
• Não
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As variáveis dependentes, competência emocional e autoconfiança para intervenção em
situações de emergência, foram medidas através da Escala Veiga de Competência
Emocional (EVCE) (Veiga-Branco 2009) e da Autoconfiança para intervenção em
emergências - Versão Portuguesa da Self-confidence Scale (SCSvp) (Martins et al.,
2014)
Escala Veiga Competência Emocional (EVCE)
Veiga-Branco (2004a) partindo dos elementos do marco teórico de onde emergiu a
construção da escala, nomeadamente do constructo de competência emocional de
Goleman (1995, 1998), esta apresenta cinco capacidades que definem a competência
emocional: autoconsciência, gestão de emoções, automotivação, empatia e gestão de
emoções em grupos. A autora com objetivo de identificação ou reconhecimento de um
perfil de CE, desenvolveu a Escala Veiga-Branco das capacidades da IE (EVBCIE)
posteriormente reformulada por razões conceptuais e fonéticas, passando a partir de
2010 identificada como Escala Veiga de Competência Emocional (EVCE) (Veiga-Branco
2009), versão que aqui foi utiliza para estudar os determinantes da Competência
Emocional em enfermeiros numa situação específica, que neste trabalho se traduz na
prestação de cuidados emergentes à PSC.
Trata-se de uma escala adaptada e validada para a população portuguesa por VeigaBranco em 2004 em professores (Veiga-Branco 2004a), usada e validade em
enfermeiros na sua versão inicial por Vilela (2006) e Agostinho (2008), e na sua versão
atual (EVCE) por Lopes (2013), com a produção de muitos outros estudos de perfil de
competência emocional, com destaque para os aplicados em profissionais de saúde
(Afonso, Caetano & Veiga-Branco 2012; Afonso, 2013; Aroso, Andrade e Fernandes,
2015; Tavares, 2017; Rodrigues, 2017; Cruz, 2018 e Soeima & Neto, 2020), tornandose pertinente o seu uso por cumprir as exigências requeridas neste estudo.
A escala de EVCE, é composta por 86 itens, subdivididos nas seguintes sub-escalas:
. Autoconsciência – 20 itens;
. Gestão de Emoções – 19 itens;
. Automotivação – 21 itens;
. Empatia – 12 itens;
. Gestão de Emoções em Grupos – 14 itens.
A resposta aos itens é dada numa escala tipo Likert (1-7), que varia entre 1 e 7, sendo
1 – “nunca”, 2 – “raramente”, 3 – “pouco frequente”, 4 – “por norma”, 5 – “frequente”, 6
– “muito frequente” e 7 – “sempre”. Com itens formulados na posição inversa, a sua
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apresentação encontra-se no Anexo IV. Admitido, de acordo com a autora, 4 como ponto
de corte para cada um dos itens, em que a um maior score obtido corresponde uma
maior capacidade para gerir as emoções. O mesmo ponto de corte será considerado
também para cada fator bem como o agrupamento variável Competência Emocional,
sendo considerada o nível baixo em Competência Emocional entre 1 e 3.49; o nível
moderado entre 3.50 e 5.45, o nível alto entre 5.46 e 7 (Rodrigues, 2017).
Autoconfiança para intervenção em emergências
A escala de Autoconfiança para intervenção emergências, versão portuguesa da Selfconfidence Scale (SCSvp), adaptada e validada por Martins et al. (2014) foi
desenvolvida por Frank Hicks, em 2006, e a sua versão publicada surge no trabalho de
Hicks, Coke e Li, em 2009. A escala SCS integra doze itens operacionalizados numa
escala tipo Likert, pontuada com cinco possibilidades de respostas: 1 “nada confiante”,
2 “pouco confiante”, 3 “confiante”, 4 “muito confiante” e 5 “extremamente confiante”, com
objetivo central de avaliar a variável autoconfiança, subdividida em quatro dimensões,
onde os diferentes itens identificam a capacidade do participante nas áreas respiratória,
cardíaca e neurológica: reconhecer sinais e sintomas de alterações, avaliar com
precisão o doente, intervir apropriadamente, e avaliar a eficácia das intervenções.
Em 2014, Martins et al., validaram a escala para população portuguesa. O estudo de
validação foi realizado com estudantes de enfermagem. Dos resultados apurados,
valores elevados de consistência interna (Alpha Cronbach >0,83) levaram à
manutenção dos doze itens. A solução matemática pela análise fatorial com rotação
ortogonal varimax, propôs a divisão dos itens em três fatores dirigidos para a respiração,
a circulação e a disfunção neurológica. Segundo os autores, embora não fosse ao
encontro da divisão estabelecida pelo autor original da escala, a solução apurada têm
também significado racional ao agrupar em cada um dos fatores a identificação de sinais
e sintomas de gravidade, a avaliação do doente, a intervenção e a avaliação dos
resultados associados à intervenção implementada.
A Versão portuguesa da SCS (SCSvp) ficou assim constituída por três fatores. O Fator
1 (F1) - “Disfunção Neurológica”, inclui itens: P3; P6; P9; P12; o Fator 2 (F2) - “Disfunção
Respiratória”: P2; P5; P8; P11; e o Fator 3 (F3) - “Disfunção Circulatória”: P1; P4; P7;
P10. Para que na globalidade se compreenda melhor a resposta à PSC, a escala é
ainda mensurada na sua totalidade - Global SCSvp, variando assim entre o mínimo de
12 e o máximo de 60 pontos, respetivamente Scores mínimo de 1 e máximo de 7.
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3.5 POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população alvo centrou-se nos enfermeiros que exercem funções nos serviços de
urgência Serviço de Urgência Básica (SUB); Serviço de Urgência Pediátrico (SUP) e
Serviço de Urgência Geral Polivalente (SUGP) de um hospital da região centro.
Considerou-se como critérios de exclusão, os enfermeiros que não prestavam cuidados
de enfermagem diretos e os enfermeiros que se encontrassem ausentes no período
selecionado para colheita de dados.
Para a colheita de dados, estabeleceu-se o recurso ao processo de amostragem não
probabilística, acidental pela respetiva solicitação de preenchimento pelos enfermeiros
que se encontravam nestes SU no período selecionado, para aplicação dos
questionários que decorreu nos meses de outubro e novembro de 2020.
3.6 INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS
Tendo em conta o tipo de estudo e a problemática em questão e as caraterísticas da
população, o instrumento de colheita de dados que se selecionou foi o questionário,
dividido em 3 partes: I Parte - questões sociodemográficas, profissionais e formativas
específicas; II Parte - Escala Veiga de Competência Emocional-EVEC (2010) e III Parte
– Escala de Autoconfiança para intervenção em emergências (SCSvp) Martins et al.
(2014) (Apêndice I).
3.7 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
Após a colheita de dados, procedeu-se à análise de todos os questionários no intuito de
se eliminar aqueles que porventura se encontrassem incompletos ou mal preenchidos.
Seguidamente, procedeu-se à codificação e tabulação com recurso ao programa de
análise estatística de dados Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão
22.0, de modo a preparar o tratamento estatístico, tendo-se obtido uma amostra de 104
indivíduos. Para o tratamento estatístico recorreu-se à estatística descritiva e
inferencial.
Em relação à estatística descritiva determinou-se: frequências absolutas e percentuais,
medidas de tendência central (moda_Mo, média_

e mediana_Md) e medidas de

dispersão e variabilidade (desvio padrão_Dp, mínimo_Min. e máximo_Máx.).
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A normalidade da distribuição das variáveis foi verificada pela aplicação de teste
Kolmogorov-Sminorv (K-S) (valor) com a correção de Lilliefors (uma vez que não se
conhece a média e o desvio padrão do universo) (Pestana & Gageiro, 2020).
A análise da consistência interna dos fatores das escalas foi efetuada através do Alpha
de Cronbach (α), segundo Pestana e Gageiro (2020) uma das medidas mais usadas
para verificação da consistência interna de um grupo de variáveis (itens), que varia entre
0 e 1, respetivamente: α<0,6 -Inadmissível; 0.6 <α<0.7 - fraca; 0.7<α<0.8 - razoável;
0.8<α<0.9 - boa; α >0.9 – muito boa.
No que respeita à estatística indutiva ou inferencial, para testar as hipóteses
apresentadas utilizou-se testes não paramétricos, pelo motivo de não se cumprir o
pressuposto da normalidade em vários fatores de ambas as variáveis dependentes
(EVCE e SCSvp): teste U de Mann-Whitney (U), Kruskal-Wallis (K-W) e correlações de
Sperman (Ró) com os seguinte critério de associação linear: R<0.2- muito fraca;0.2
<R<0.4 - fraca; 0.4<R<0.7 - moderada; 0.7<R<0.9 - elevada; 0.9<R<1 - muito elevada
(Pestana & Gageiro, 2020).
O nível de significância dos testes foi estabelecido para 0,05, sendo este por convenção,
o nível alfa mínimo aceitável para a pesquisa científica. (Pestana e Gageiro, 2020; Polit
& Beck, 2018).
3.8 PRODECIMENTOS ÉTICO-FORMAIS
Sendo este um estudo que envolve seres humanos, cumpriu-se em todas as etapas do
processo de investigação os procedimentos éticos preconizados, desde a pertinência
da problemática à validade dos resultados para o desenvolvimento do conhecimento,
da escolha da metodologia aos instrumentos e processos de colheita de dados (Anexo
I e II- autorização dos autores para utilização das escalas).
O processo de colheita de dados foi realizado após autorização da comissão de ética
da instituição onde o estudo foi desenvolvido e obtenção do consentimento informado,
esclarecido e livre dos participantes (Anexo III) garantindo assim o respeito pelo direito
à autodeterminação.
Foi ainda garantida a confidencialidade da informação de cada participante através do
tratamento das respostas obtidas de forma coletiva.
Pretende-se ainda que após o términus da investigação, seja dado a conhecer os
resultados do estudo às instituições em causa.
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PARTE III – ESTUDO EMPIRICO
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4 - ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS
A apresentação do tratamento estatístico dos dados constitui a materialização de toda
a informação que se recolheu ao longo do estudo. Assim, nesta parte do trabalho,
apresentam-se os resultados obtidos, organizados de modo a facilitar a interpretação
dos mesmos.
4.1 - CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A amostra foi constituída por 104 indivíduos pertencentes a 3 serviços de urgência de
diferente tipologia, nomeadamente, serviço de urgência geral polivalente, serviço de
urgência básico e serviço urgência pediátrica.
Relativamente à caraterização da amostra quanto aos aspetos sociodemográficos
(tabela 2), verificou-se a predominância do sexo feminino com 66,3%, maioritariamente
são casados ou vivem em união de facto (75,0%), para uma média de idades de 40,88
anos que oscila entre os 26 e os 60 anos. As classes mais representativas são
intermédias, nomeadamente entre os 31 e 50 anos (75,0%).
No que respeita ao perfil académico, todos os enfermeiros inquiridos são licenciados,
em que 24,0% referem ter uma pós-graduação, maioritariamente em urgência e
emergência (84,0%), 27,9% têm uma especialidade (62,0% em enfermagem médico
cirúrgica_EMC e 34,5% em enfermagem saúde infantil e pediatria_ESIP) e 29,8% têm
um mestrado (41,9% em EMC e 16,1% em ESIP, 41,9% não definiram a área do
mestrado).
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Tabela 2 - Caraterização sociodemográfica. Inclui estatística resumo
Caraterização sociodemográfica

Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
<30
31-40
41-50
>50
(Min.=26; Máx.=60; =40.88; Dp=8.22)
Estado Civil
Solteiro(a)
Casado(a)/União Facto
Divorciado(a)
Viúvo(a)
Habilitações académicas
Licenciatura
Pós-Graduação
Urgência e Emergência
Gestão Serviços de Saúde
Enfermagem Forense
Especialidade
EMC
ESIP
ESMP
Mestrado
EMC
ESIP
Não respondeu

n=104

%

35
69

33,7
66,3

12
42
36
14

11,5
40,4
34,6
13,5

18
78
8
-

17,3
75,0
7,7
-

104
25

100.0
24.0
84,0
12,0
4,0
27,9
62,1
34,5
3,4
29.8
41,9
16,1
41,9

29

31

21
3
1
18
10
1
13
5
13

Os enfermeiros pertencentes ao serviço de urgência geral polivalente constituíram o
maior grupo desta amostra, com 69,2% (tabela 3). Dos restantes, 17,3% exercem
funções no serviço de urgência básico e 13,5% no serviço de urgência pediátrico.
Maioritariamente os enfermeiros tinham como vínculo de trabalho contrato por tempo
indeterminado (48,1%). Destaca-se uma percentagem significativa de 12,5% de
enfermeiros em condição de contrato de trabalho a termo certo.
O tempo de exercício profissional oscilou entre os 2 e 38 anos com uma média de 17,28
anos. Apenas 10,6% dos enfermeiros tem menos de 5 anos de exercício profissional.
Destaca-se, a elevada percentagem (25,0%) de enfermeiros que se encontram há
menos de 2 anos em exercício de funções na área da urgência.
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Tabela 3 - Caraterização profissional. Inclui estatística resumo
Caraterização profissional
Serviço
SU Geral Polivalente
SU Básico
SU Pediátrico
Vínculo Laboral
CT Funções Públicas
CIT Tempo Indeterminado
CT Termo Certo
Tempo de exercício profissional (anos completos)
<5
6-15
16-25
>25
(Min.=2; Máx.=38; =17,28; Dp=8.73)
Tempo de experiência profissional na área da
urgência (anos completos)
<2
2-5
6-15
>15
(Min.=0; Máx.=32; = 9,70; Dp=8,77)

n=104

%

72
18
14

69,2
17,3
13,5

41
50
13

39,4
48,1
12,5

11
36
39
18

10,6
34,6
37,5
17,3

26
23
25
30

25,0
22,1
24,0
28,8

No que respeita às áreas de formação analisou-se a formação especifica obtida na área
da PSC (não incorporadas no âmbito de pós-graduações, especialidades ou mestrados,
variáveis já caracterizadas), nomeadamente cursos de SAV, de trauma ou outos
similares, e formação específica na área da competência emocional (tabela 4).
Dos resultados expressos pelos enfermeiros inquiridos dos serviços de urgência
ressalta o investimento nesta área (83,7%), nomeadamente em cursos de suporte
avançado de vida (77,9%) e trauma (50,0%).
Em contradição, a formação especifica na área da competência emocional é baixa,
apenas 10,7% realizou formação nesta área, com referência a cursos de inteligência
emocional e gestão de situações traumáticas. No entanto, quando questionados sobre
a necessidade de formação nesta área é de destacar, que a grande maioria (87,5%) dos
enfermeiros dos serviços de urgência inquiridos revelam carência formativa.
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Tabela 4 - Formação especifica na área da CE e PSC.
Formação específica em CE e PSC
SUGP
n=72 67.7%
Formação especifica na área da PSC
Não
Sim
SAV
SAVQ
SAVP
TNCC
ATNC
SIV
VMER
SIV_ INEM
ENPC
Formação especifica na área da
Competência Emocional
Não
Sim
Inteligência Emocional
Gestão Situações Traumáticas
NR
Necessidade de formação em CE
Não
Sim

12
60

16,7
83,3

SUB

SUP

n=18 15.6% n=14
3
15

16,7
83,3

2
12

Total

16.7% n=104 100.0%
14,3
85,7

17
87
81
1
1
52
2
22
6
6
3

16,3
83,7
77,9
1,0
1,0
50,0
1,9
21,2
5,8
5,8
2,9

65
7

90,3
9,7

16
2

88,9
11,1

12
2

85,7
14,3

93
11

89.4
10,6
3
27,3
2
18,2
6
54,5

10
62

13,9
86,1

2
16

11,1
88,9

1
13

7,1
92,9

13
91

12,5
87,5

Escala Veiga de Competência Emocional (EVCE)
Da análise dos resultados sobressai o nível moderado com 89,4% obtido para a
competência emocional, oscilando entre 3,78 e 5,95 com um valor médio de 4,80+0,49
(Tabela 5 e 6), em linha com as cinco dimensões que a constituem, hierarquicamente
iniciadas pela autoconsciência (5,21+0,66), automotivação (5,00+0,60), empatia
(4,86+0,71), gestão de emoções em grupo (4,50+0,74) e por fim a gestão de emoções
(4,43+0,51).
Do estudo da normalidade de distribuição das variáveis, através da aplicação do Teste
Kolmogorov-Sminorv, os resultados encontrados apontam para a não aderência à
normal distribuição das classificações para as capacidades de autoconsciência e gestão
de emoções em grupos (p<0,01).
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Tabela 5 - Estatístico resumo da EVCE
EVCE (Score)¹
Dp

K-S²

p

Autoconsciência

3,20-6,45

Min.-Máx
5,21

0,66

0,103

0,009**

Gestão de emoções

3,21-5,58

4,43

0,51

0,069

0,200 ns

Automotivação

3,14-6,29

5,00

0,60

0,056

0,200 ns

Empatia

3,33-6,33

4,86

0,71

0,084

0,066 ns

Gestão de emoções em grupos

2,79-6,79

4,50

0,74

0,103

0,009**

Competência Emocional (EVCE)

3,78-5,95

4,80

0,49

0,061

0,200ns

¹-1 e 3.49_nível baixo; 3.50 e 5.45_o nível moderado, 5.46 e 7_ nível alto
²Correcção de Lilliefors
ns p>0.05
**p< 0.01

Tabela 6 - Competência emocional dos enfermeiros
Competência Emocional
n=104
-

%
-

Nível Moderado (3,5 e 5,45)

93

89,4

Nível alto (5,46 e 7)

11

10,6

Nível Baixo (1 e 3,49)

Self-confidence Scale (SCSvp)
Com intuito de melhor dimensionar a aplicabilidade da escala SCSvp ao estudo, dado
não se ter encontrado estudos com recurso à sua utilização, decidiu-se averiguar a sua
fidelidade, obtida pela avaliação da consistência interna com base na determinação do
Alpha de Cronbach. para o total da escala (Global SCSvp) bem como para os seus
fatores. Considerou-se um valoro mínimo de consistência interna de 0.6, valor abaixo
do qual, de acordo com Pestana e Gajeiro (2020), é considerado inaceitável.
No que respeita à análise da fiabilidade interna, os valores elevados de alfa (tabela 7),
respetivamente um α geral da SCSvp de 0,945; 0,902 no F1; 0,901 no F2 e 0,904 no
F3, confirmam um muito bom valor de consistência interna da escala e das subescalas.
No campo das estatísticas descritivas, e quando comparamos os valores mínimo,
máximo e médio observados com os valores possíveis ou esperados (1 e 6), sobressai
um baixo valor das respostas dadas, em média os valores ficam aquém dos totais
esperados. Facto visível para a soma de todos os indicadores (global SCSvp) em que o
score médio da amostra (3,54+0,62) é ligeiramente superior à mediana (3,5), mas muito
longe do Score 6 máximo possível de obter. Não passando também despercebido o
facto de nos seus fatores o mínimo respondido se aproximar do mínimo esperado.
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Os indicadores com valores médios mais elevados são: “Quão confiante está de ser
capaz de avaliar com precisão um indivíduo com dispneia (3,88+0,74), “Quão confiante
está de ser capaz de intervir apropriadamente num indivíduo com dispneia?””
(3,86+0,72), “Quão confiante está de ser capaz de avaliar a eficácia das suas
intervenções num indivíduo com dispneia?” (3,79+0,76) e “Quão confiante está de ser
capaz de reconhecer sinais e sintomas de um evento respiratório?” (3,75+0,73).
Indicadores estes que que constituem os quatro indicadores do fator respiração,
hierarquizando-a para o topo na autoconfiança dos enfermeiros em intervenções de
emergência com score médio de 3,82+0,65, seguido do fator cardíaco (3,51+0,74) e por
fim o fator neurológico (3,28+0,69) como o fator onde os enfermeiros se sentem menos
confiantes.
Ainda e dos resultados apurados e analisando os valores médios, verificamos que é na
avaliação com precisão_itens 4,5 e 6 ( =3,56) e reconhecimento de sinais e sintomas_
itens 1,2 e 3 ( =3,54), que os enfermeiros inquiridos se sentem amis confiantes, seguido
da avaliação da eficácia_itens 10, 11 e 12 ( =3,53), ficando para último a autoconfiança
para intervir apropriadamente _itens 7,8 e 9 ( =3,50) (Tabela 7)
Do estudo a normalidade da sua distribuição das variáveis (tabela 7), através da
aplicação de Testes Kolmogorov-Sminorv, os resultados encontrados apontam para a
não aderência à normal distribuição das classificações para todos os fatores da SCSvp
(p<0.001).
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Tabela 7 - Estatísticas para a escala SCSvp e seus fatores
SCSvp (Score)
Min.Md
Máx.

Dp

Quanto confiante está capaz de…
1. …reconhecer sinais e sintomas de um evento cardíaco?
2. …reconhecer sinais e sintomas de um evento respiratório?
3. …reconhecer sinais e sintomas de um evento neurológico?
Reconhecimento sinais e sintomas
4. …avaliar com precisão um ind. com dor torácica?
5. …avaliar com precisão um ind. com dispneia?
6. …avaliar com precisão um ind. com alt. o estado mental?
Avaliação com precisão
7. …intervir apropriadamente num ind. com dor torácica?
8. …intervir apropriadamente num ind. com dispneia?
9. …intervir apropriadamente num ind. com alt. do estado mental?
Intervenção apropriada
10. …avaliar a eficácia das suas inter. num ind. com dor torácica?
11. …avaliar a eficácia das suas inter. num ind. com dispneia?
12. …avaliar a eficácia das inter. num ind. com alt. do estado mental?
Avaliação da eficácia
Α
K-S¹
p
Fator 1 - Disfunção neurológica

0,902

0,168

0,000***

Fator 2 –Respiratória

0,901

0,187

0,000***

Fator 3 – Cardíaca

0,904

0,152

0,000***

Global SCSvp

0,945

0,069

0,200 ns

¹ Correção de Lilliefors

ns p>0.05

1-5
2-5
1-5

3
4
3

2-5
2-5
1-5

3
4
3

1-5
2-5
1-5

3
4
3

1-5
2-5
2-5

3
4
3

3,51
3,75
3,36
3,54
3,52
3,88
3,29
3,56
3,47
3,86
3,19
3,50
3,56
3,79
3,29
3,53

1,755,00

0,81
0,73
0,76
0,76
0,80
0,74
0,76
0,76
0,87
0,72
0,79
0,79
0,86
0,76
0,81
0,81

3,0
2,005,00 4,0

3,28

0,69

3,82

0,65

1,25- 3,0
5,00
3,0
2,005,00

3,51

0,74

3,54

0,62

***p< 0.001

4.2 ESTATÍSTICA INFERENCIAL
Para a síntese dos resultados decidiu-se apresentar os índices médios, os valores dos
testes e os resultados dos níveis de significância.

Hipótese 1 – Existe relação entre competência emocional dos enfermeiros de
urgência e o seu nível de autoconfiança para intervenções de emergência

Da análise das várias correlações da competência emocional dos enfermeiros de
urgência com a sua autoconfiança para intervenções de emergência (tabela 8),
observou-se a existência de diferenças estatísticas significativas (p<0.05) positivas
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fracas a moderadas em quase todas as dimensões, ou seja, a competência emocional,
quer no seu score global como para as suas dimensões relaciona-se de forma positiva
com a autoconfiança dos enfermeiros na prestação de intervenções de emergência,
maior competência emocional é sinónimo de melhor autoconfiança e vice-versa.
Tabela 8 - Ró de Sperman entre as cinco capacidades da CE e a SCSvp
EVCE * SCSvp / Ró Sperman
Fator 1

Fator 2

Fator 3

SCSvp

r

0,309

0,261

0,300

0,315

p

0,001**

0,007**

0,002**

0,001**

r

0,357

0,327

0,275

0,346

p

0,000***

0,001**

0,005**

0,000***

r

0,270

0,202

0,189

0,224

p

0,006**

0,040*

0,055ns

0,022*

r

0,314

0,284

0,327

0,324

p

0,001**

0,004**

0,001**

0,001**

r

0,537

0,352

0,416

0,463

p

0,000***

0,000***

0,000***

0,000***

r

0,484

0,392

0,428

0,461

p

0,000***

0,000***

0,000***

0,000***

Autoconsciência
Gestão de emoções
Automotivação
Empatia
Gestão de emoções
em grupos
Competência
Emocional (EVCE)

ns p>0.05; * p<0.05; **p<0.01; ***p< 0.001

Hipótese 2 – Existe relação entre as variáveis sociodemográficas (sexo, idade,
estado civil, habilitações académicas) dos enfermeiros de urgência e o seu nível
de competência emocional.

Como se pode verificar na tabela 9, do estudo da relação entre as variáveis
sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, habilitações académicas) e a competência
emocional dos enfermeiros que exercem funções no serviço de urgência, a sua
influência apenas se revela significativa em algumas situações, com os valores médios
a revelar uma melhor capacidade nomeadamente nos enfermeiros:
- do sexo masculino nas capacidade de automotivação (p=0,017), gestão de emoção
em grupos (p=0,020) e para o total da EVCE ou seja Competência Emocional (p=0,042).
- mais velhos, nas faixas etárias dos 41 aos 50 anos e mais de 50 anos para as
capacidades de gestão de emoções (p=0,004), gestão de emoção em grupos (p=0,003)
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e para o total da EVCE (p=0,023), corroborado por correlações positivas fracas, ou seja,
quanto maior idade maior é a competência emocional dos enfermeiros.
Verifica-se assim a hipótese formulada no que respeita à influência do sexo e da idade
na competência emocional dos enfermeiros, nomeadamente para o sexo nas
capacidades de automotivação, gestão de emoções em grupos, com melhor
predisposição para enfermeiros do sexo masculino. Já no que respeita à idade esta
correlaciona-se positivamente com a competência emocional (EVCE total) e nas suas
capacidades de gestão de emoção e gestão de emoções em grupos, com os
enfermeiros mais velhos a apresentarem melhores níveis de competência emocional
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Tabela 9 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e a EVCE
EVCE
Variáveis
sociodemográficas

Sexo
Masculino
Feminino

Autoconsciência

5,37
5,12

Dp

Mean
Rank

0,69
0,68

59,77
48,81

U=953,000
p=0,080 ns
Idade (anos)
<=30
31-40
41-50
>50

Estado Civil
Casado(a)/U. Facto
Solteiro(a)
Divorciado(a)/Sep..

5,10
5,10
5,31
5,35

5,24
5,23
4,88

0,80
0,66
0,63
0,61

50,42
47,40
56,96
58,11

Gestão de Emoções

4,52
4,39

5,15
5,25

Mean
Rank

0,51
0,51

57,49
49,97

5,21
4,90

U=1033,000
p=0,230 ns
4,42
4,23
4,63
4,54

0,40
0,53
0,48
0,45

52,96
40,01
64,11
59,71

Dp

Mean
Rank

0,53
0,60

62,37
47,49

U=862,000
p=0,017 *
4,98
4,93
5,11
4,96

0,68
0,61
0,60
0,50

52,79
49,70
57,14
48,71

Empatia

4,82
4,87

Gestão E. em Grupos

Dp

Mean
Rank

0,68
0,73

51,31
53,10

4,78
4,35

U=1166,000
p=0,775 ns
4,83
4,77
5,01
4,73

0,49
0,83
0,65
0,61

51,29
49,68
58,36
46,93

Dp

Mean
Rank

0,66
0,75

65,19
46,07

U=763,500
p=0.020*
4,44
4,21
4,83
4,54

0,57
0,63
0,83
0,64

51,58
40,38
65,83
55,36

EVCE Total

4,94
4,73

Dp

Mean
Rank

0,43
0,51

60,96
48,21

U=911,500
p=0.042*
4,75
4,65
4,98
4,82

0,49
0,50
0,47
0,38

50,50
42,57
63,49
55,75

K-W=2,528
p=0,470 ns

K-W=13,357
p=0,004*

K-W=1,436
p=0,697 ns

K-W=2,228
p=0,526 ns

K-W=13,967
p=0,003*

K-W=9,540
p=0,023*

Ró=0,153
p=0,121 ns

Ró=0,229
p=0,019 *

Ró=0,018
p= 0,853 ns

Ró=0,046
p=0,645 ns

Ró=0,224
p=0,022 *

Ró=0,204
p=0,038 *

0,52
0,67
0,87

53,42
53,66
39,13

4,39
4,43
4,58

K-W=1,707
p=0,426 ns
Hab. académicas
Licenciatura
F. Pós-Licenciatura

Dp

Automotivação

0,72
0,61

50,67
53,90

U=1245,000
p=0,588 ns

0,50
0,51
0,61

49,56
51,75
66,44

5,16
5,02
4,50

K-W=1,931
p=0,381 ns
4,46
4,41

0,53
0,50

53,82
51,49

U=1268,000
p=0,696 ns

0,53
0,57
0,79

60,53
52,58
33,63

4,80
4,81
5,48

K-W=4,413
p=0,110 ns
5,02
4,99

0,61
0,59

51,26
53,45

U=1271,500
p=0,713 ns

0,69
0,71
0,59

50,58
50,42
77,13

4,54
4,43
4,97

K-W=5,788
p=0,055 ns
4,81
4,89

0,67
0,75

50,72
53,86

U=1247,500
p=0,599 ns

0,66
0,71
1,12

55,36
50,54
65,19

4,83
4,78
4,88

K-W=1,909
p=0,385 ns
4,47
4,51

0,69
0,79

51,17
53,52

U=1267,500
p=0,694 ns

0,49
0,50
0,43

52,83
51,60
60,56

K-W=,644
p=0,725ns
4,78
4,81

0,52
0,47

51,37
53,36

U=1276,500
p=0,738 ns
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Hipótese 3 – Existe relação entre as variáveis sociodemográficas (sexo, idade,
estado civil, habilitações académicas) dos enfermeiros de urgência e o seu nível
de autoconfiança para intervenção em situação de emergência.
Ainda do estudo da possível relação entre as variáveis sociodemográficas, mas com
autoconfiança dos enfermeiros de urgência para intervenções de emergência (SCSvp),
verifica-se pelos dados expressos na tabela 10, influência estatisticamente significativa
(p<0,05) do sexo e da idade na autoconfiança dos enfermeiros para intervenção em
situações de emergência, com índices mais elevados no sexo masculino e em
enfermeiros mais velhos. Nem o estado civil, nem o nível de habilitações académicas
demostraram diferenças estatisticamente significativas na autoconfiança.
Verifica-se assim a hipótese da influência do sexo e da idade na autoconfiança dos
enfermeiros para atuação em emergência.
Tabela 10 - Associação entre as variáveis sociodemográficas e a SCSvp.
SCSvp
Variáveis
sociodemográficas

Fator 1

Fator 2
Dp

Sexo
Masculino
Feminino

3,56
3,14

Mean
Rank

0,76 64,01 4,01
0,60 46,66 3,72

U=804,500
p=0,005 *
Idade (anos)
<=30
31-40
41-50
>50

Estado Civil
Casado(a)/U. Facto
Solteiro(a)
Divorciado(a)/Sep.

2,94
3,07
3,56
3,50

0,52
0,62
0,62
0,85

37,13
43,15
64,54
62,75

Mean
Rank

0,69 60,16 3,78
0,61 48,62 3,38

U=939,500
p=0,049 *
3,42
3,69
3,99
4,12

Dp

0,69
0,59
0,60
0,66

35,79
47,08
58,93
66,54

Global SCSvp
Mean
Rank

0,76 62,30 3,78
0,69 47,53 3,38

U=864,500
p=0,017 *
3,06
3,36
3,75
3,75

Dp

0,65
0,72
0,71
0,69

36,50
46,60
61,49
60,82

Mean
Rank

0,76 62,76
0,69 47,30

U=848,500
p=0,013 *
3,14
3,37
3,77
3,79

0,59
0,55
0,60
0,62

34,71
44,55
62,71
65,36

K-W=15,039
p=0,002 *

K-W=10,172
p=0,017*

K-W=9,480
p=0,024 *

K-W=13,810
p=0,003 *

Ró=0,274
p=0,005 *

Ró=0,270
p=0,006 *

Ró=0,275
p= 0,005 *

Ró=0,305
p=0,002 *

3,10
3,31
3,38

0,50 46,53 3,64
0,70 53,10 3,85
0,88 60,13 3,97

K-W=1,293
p=0,524 ns
Hab. Académicas
Licenciatura
F. Pós-Licenciatura

Dp

Fator 3

3,18
3,36

K-W=,993
p=0,609 ns

0,59 49,61 3,68
0,75 54,70 3,93

U=1197,500
p=0,385ns

0,77 46,86 3,14
0,60 53,23 3,58
0,84 58,06 3,69

K-W=5,057
p=0,080 ns

0,58 46,36 3,41
0,68 57,19 3,59

U=1051,000
p=0,063 ns

0,71 38,75 3,29
0,65 54,71 3,58
0,28 61,88 3,68

K-W=3,087
p=0,214 ns

0,60 48,06 3,42
0,82 55,89 3,63

U=1127,500
p=0,184ns

0,62 42,17
0,58 53,91
0,95 62,00

0,53 47,47
0,67 56,34

U=1101,000
p=0,137ns

ns p>0.05; * p<0.05; **p<0.01; ***p< 0.001
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Hipótese 4 – Existe relação entre as variáveis profissionais (serviço atual, tipo
vínculo, tempo de exercício profissional total e no serviço atual) e formativas
específicas (áreas de CE e PSC) dos enfermeiros de urgência e o seu nível CE.

Os resultados da estatística descritiva e inferencial no que respeita ao estudo da
identificação de relações entre as variáveis profissionais e formativas especificas e a
competência emocional dos enfermeiros encontram-se expressos na tabela 11.
Embora os enfermeiros trabalhem em tipologias diferentes de serviços de urgência, as
diferenças estatísticas encontradas para a competência emocional não se revelaram
significativas. Apenas vínculo laboral exerce influencia nas capacidades de
automotivação (0,049) e gestão de emoções em grupos (0,016).
No que respeita ao tempo de exercício profissional ocorreu uma correlação positiva
fraca, estatisticamente significativa com a competência emocional no seu total (p=0,024)
e nas suas capacidades de automotivação (0,009) e gestão de emoção de grupos
(p=0,014), ou seja, maior idade, maiores níveis de competência emocional. Na mesma
linha um maior tempo de exercício no serviço atual revela também melhor nível de
competência emocional através de correlações positivas fracas a moderadas,
estatisticamente significativas, quer no seu total (p=0,000) como nas capacidades de
autoconsciência (p=0,001), gestão de emoções (p=0,003), automotivação (p=0,036) e
gestão de emoções em grupos (p=0,000).
A formação especifica só tem significado do ponto estatístico na dimensão gestão de
emoções em grupos (0,031). Já no que respeita à formação específica na área da PSC
e a sua influência verifica-se em praticamente todas as capacidades da competência
emocional, exceto na empatia.
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Tabela 11 - Associação entre as variáveis profissionais e formativas específicas e a EVCE.
Variáveis
Profissionais e
formativas
específicas
Serviço
SUGP
SUB
SUP

EVCE
Autoconsciência

5,26
5,03
5,12

Dp

Mean
Rank

0,66
0,75
0,50

55,05
46,36
47,29

Gestão de Emoções

4,45
4,41
4,38

K-W=1,680
p=0,432ns
Vínculo laboral
CTFP
CITTI
CITTC

5,25
5,27
4,81

0,64
0,68
0,55

53,90
56,18
33,92

4,89
5,17
5,29
5,30

0,77
0,67
0,59
0,72

40,86
50,81
55,51
56,47

Mean
Rank

0,53
0,48
0,49

52,88
51,19
52,25

5,02
5,00
4,91

K-W=0,046
p=0,977ns
4,54
4,41
4,21

K-W=5,769
p=0,056ns
T.Exe. Prof. (anos)
<=5
6-15
16-25
>25

Dp

Automotivação

0,47
0,53
0,54

58,78
50,70
39,62

0,50
0,53
0,52
0,41

47,73
43,51
58,00
61,47

Mean
Rank

0,61
0,53
0,63

52,28
53,50
52,36

4,89
4,80
4,79

K-W=0,024
p=0,988ns
4,97
5,10
4,73

K-W=4,334
p=0,115
4,33
4,29
4,54
4,56

Dp

Empatia

0,53
0,64
0,54

49,87
58,77
36,69

0,62
0,67
0,54
0,56

48,23
51,60
56,37
48,53

Dp

Mean
Rank

0,69
0,75
0,81

53,51
49,69
50,89

4,59
4,36
4,17

K-W=0,277
p=0,871ns
4,83
4,92
4,71

0,68
0,74
0,74

50,46
56,12
45,00

4,92
4,72
4,99
4,81

0,58
0,82
0,63
0,72

54,59
47,00
58,29
49,67

Dp

Mean
Rank

0,80
0,58
0,52

55,99
47,69
40,75

K-W=3,547
p=0,170ns
4,67
4,47
4,05

K-W=1,714
p=0,424 ns

K-W=6,050
p=0,049*
4,88
4,97
5,10
4,93

Gestão E. em Grupos

0,79
0,71
0,52

59,74
51,81
32,31

K-W=8,226
p=0,016*
4,21
4,29
4,73
4,58

0,43
0,66
0,79
0,81

41,68
43,56
62,76
54,78

EVCE Total

4,84
4,72
4,67

Dp

Mean
Rank

0,51
0,48
0,36

55,13
48,22
44,50

K-W=1,892
p=0,388ns
4,85
4,83
4,50

0,43
0,51
0,50

56,32
54,26
33,69

K-W=5,880
p=0,053ns
4,65
4,68
4,93
4,83

0,48
0,54
0,47
0,39

43,55
45,11
60,01
56,47

K-W=2,454
p=0,484ns

K-W=6,369
p=0,095ns

K-W=1,209
p=0,751ns

K-W=2,854
p=0,415ns

K-W=9,203
p=0,027*

K-W=5,860
p=0,119 ns

Ró=0,165
p=0,095 ns

Ró=0,256
p=0,009 *

Ró=0,029
p= 0,769 ns

Ró=0,048
p=0,630 ns

Ró=0,241
p=0,014 *

Ró=0,222
p=0,024 *
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T.Serv. atual (anos)
<2
2-5
6-15
>15

F. especifica CE
Sim
Não

4,80
5,23
5,30
5,46

5,18
5,21

0,68
0,57
0,65
0,57

35,37
52,78
56,16
64,08

4,26
4,29
4,58
4,57

5,30
4,74

42,38
43,57
60,02
61,85

4,78
5,02
5,09
5,11

0,68
0,54
0,55
0,58

42,13
53,17
55,72
58,28

4,81
4,74
4,91
4,95

0,77
0,77
0,74
0,61

50,77
46,96
56,06
55,28

4,17
4,30
4,56
4,86

0,59
0,72
0,67
0,80

39,00
45,96
55,78
66,48

4,56
4,71
4,89
4,99

0,55
0,47
0,43
0,41

37,46
47,48
57,48
65,23

K-W=13,196
p=0,004**

K-W=9,393
p=0,025*

K-W=4,474
p=0,215ns

K-W=1,469
p=0,689ns

K-W=13,049
p=0,005**

K-W=13,126
p=0,004**

Ró=0,318
p=0,001 **

Ró=0,291
p=0,003**

Ró=0,206
p= 0,036*

Ró=0,065
p=0,513 ns

Ró=0,339
p=0,000 ***

Ró=0,338
p=0,000***

0,74
0,66

50,14
52,78

4,69
4,40

U=485,500
p=0,783ns
F. especifica PSC
Sim
Não

0,58
0,44
0,52
0,44

0,62
0,67

56,23
33,41

0,49
0,51

67,91
50,68

4,80
5,03

U=342,000
p=0,073ns
4,50
4,11

U=415,000
p=0,004**

0,49
0,54

56,08
34,18

U=428,000
p=0,006**

0,62
0,59

42,45
53,69

5,12
4,83

U=401,000
p=0,243 ns
5,07
4,66

0,57
0,65

55,53
36,97

U=475,500
p=0,020*

0,88
0,69

63,14
51,24

5,02
4,43

U=394,500
p=0,216 ns
4,86
4,83

0,72
0,72

52,63
51,82

U=728,000
p=0,919 ns

0,93
0,70

71,00
50,31

U=308,000
p=0,031*
4,56
4,15

0,76
0,53

55,28
38,26

U=497,500
p=0.033*

4,96
4,78

0,46
0,49

62,73
51,29

U=399,000
p=0,234 ns
4,86
4,50

0,47
0,47

56,15
33,82

U=422,000
p=0.005**

ns p>0.05; * p<0.05; **p<0.01; ***p< 0.001

72

Hipótese 5 – Existe relação entre as variáveis profissionais (serviço atual, tipo
vínculo, tempo de exercício profissional total e no serviço atual) e formativas
específicas (áreas de CE e PSC) dos enfermeiros de urgência e o seu nível de
autoconfiança para intervenções de emergência.

Do estudo da possivel influência das variáveis profissionais na autoconfiança dos
enfermeiros

de

urgência

(tabela

12),

verifica-se

a

existência

de

relações

estatisticamente significativas com:
- tipologia de serviço, apenas para a componente cardíaca da SCSsp (p=0,011) com os
menores niveis de autoconfiaça para os enfermeiros do serviço de urgência pediátrico.
- vinculo laboral, para SCSvp geral e em todos os seus fatores, com menores níveis d
eautoconfiança nos enfemreirros que têm contrato individual de trabalho a termo certo.
- tempo de exercício profissional total associado positivamente quer ao total da SCSvp
e todos os seus fatores, ou seja mais tempo de exercicio profissinal maior autoconfiança.
- tempo de exercicio no serviço atual, também se verificou correlações positivas em
todas as dimensões da SCSvp, com maior tempo de exercicio no serviço atual maior
autoconfiaça para atuação em emergência.
- formação específica na área da PSC com o scor global da escala SCSvp e suas
dimensões, apresenta níveis mais elevados deautoconfiança associado aos enfermeios
que têm essa formação especifica.
Em suma, face aos resultados apresentados aceita-se a hipótese formulada no que
respeita à influência positiva da estabilidade laboral, tempo de exercicio profissional total
e no serviço atual e formação especifica na área da PSC com a autoconfiança dos
enfermeiros de urgência para a prestação de cuidados emergentes.
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Tabela 12 - Associação entre as variáveis profissionais e formativas especificas e a SCSvp.
SCSvp

Variáveis
Profissionais e
formativas
específicas
Serviço
SUGP
SUB
SUP

Vínculo laboral
CTFP
CITTI
CITTC

F1
Dp

F2
Mean
Rank

F. especifica CE
Sim
Não

Dp

Mean
Rank

Dp

Mean
Rank

3,49 0,69 61,78 3,99 0,62 59,65 3,68 0,74 58,28 3,72 0,61 60,90
3,25 0,66 52,04 3,89 0,56 55,49 3,56 0,68 55,31 3,57 0,57 54,56
2,73 0,54 25,00 3,04 0,48 18,46 2,81 0,54 23,46 2,86 0,35 18,08
K-W=15,242
K-W=20,281
K-W=14,342
K-W=20,418
p=0.000 ***
p=0.000 ***
p=0.001 *
p=0.000***
3,41 0,69 35,00
3,67 0,55 47,25
3,92 0,66 55,44
4,14 0,60 67,33
K-W=9,975
p=0,019 *

3,16 0,72 40,77
3,28 0,66 44,28
3,69 0,76 57,95
3,82 0,65 64,31
K-W=8,579
p=0,035 *

3,13 0,53 33,91
3,36 0,50 44,99
3,67 0,67 57,17
3,85 0,59 68,78
K-W=12,633
p=0,006 **

Ró=0,345
p=0.000***

Ró=0,328
p=0,001 **

Ró=0,275
p= 0,005 **

Ró=0,352
p=0,000 ***

2,90 0,52 34,92
3,18 0,56 47,07
3,41 0,74 60,00
3,57 0,72 65,65
K-W=17,444
p=0,001**

3,37 0,61 32,69
3,80 0,52 53,22
3,97 0,62 57,42
4,10 00,60 65,02
K-W=17,879
p=0,000***

2,98 0,64 31,85
3,43 0,56 49,74
3,79 0,68 63,06
3,81 0,73 63,72
K-W=20,091
p=0,000***

3,08 0,50 30,65
3,47 0,47 50,37
3,72 0,61 60,92
3,83 0,61 66,05
K-W=21,832
p=0,000***

Ró=0,373
p=0,000***

Ró=0,385
p=0,000***

Ró=0,373
p= 0,000***

Ró=0,411
p=0,000***

3,57
3,25

0,69 64,86 3,77
0,68 51,04 3,83

U=375,500
p=0,143 ns
F. específica PSC
Sim
Não

Mean
Rank

Total

3,34 0,68 55,13 3,85 0,68 53,67 3,62 0,75 56,83 3,60 0,65 55,30
3,38 0,64 55,53 3,86 0,52 55,06 3,49 0,55 52,08 3,57 0,48 54,58
2,86 0,64 35,07 3,62 0,63 43,21 2,98 0,68 30,79 3,15 0,52 35,43
K-W=5,603
K-W=1,639
K-W=8,961
K-W=5,209
p=0,061ns
p=0,441 ns
p=0,011 *
p=0,074 ns

T.Exe. Prof. (anos)
<=5
2,82 0,43 30,41
6-15
3,13 0,51 45,93
16-25
3,41 0,74 58,01
>25
3,60 0,80 67,19
K-W=13,669
p=0,003**

T. serv. atual (anos)
<2
2-5
6-15
>15

Dp

F3

3,36
2,90

0,75 49,14 3,61
0,64 52,90 3,50

U=474,500
p=0,689 ns

U=493,000
p=0,843 ns

0,67 56,22 3,93 00,60 57,13 3,65
0,65 33,44 3,28 ,64 28,79 2,81

U=415,500
p=0,004**

U=336,500
p=0,000***

0,89 54,18 3,65
0,72 52,30 3,53

U=461,500
p=0, ,596 ns

0,68 58,16 3,64
0,58 23,53 3,00

U=247,000
p=0,000***

0,74 57,05
0,61 51,96

0,58 57,53
0,55 26,76

U=302,000
p=0,000***

ns p>0.05; * p<0.05; **p<0.01; ***p< 0.001
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A regulação das emoções manifesta-se na capacidade de modular a intensidade ou a
duração dos estados emocionais, manifestando-se a sua compreensão na capacidade
de as identificar, reconhecer e nomear. Tudo isso envolve um grau de autoconsciência
caraterizada pela capacidade de se afastar e monitorar os próprios sentimentos e
comportamentos - uma realização sofisticada na sua forma plenamente desenvolvida
(Franco & Santos 2015).
Na saúde as decisões são tomadas sob a influência das emoções o que pode afetar
muito a segurança, os resultados e a qualidade da saúde, com a autoconfiança a
assumir-se como um fator de relevante importância para o sucesso ou insucesso.
Embora aceite na literatura a necessidade de constituir o arsenal formativo dos
profissionais de saúde, poucos estudos em Portugal documentam a importância da
competência emocional na autoconfiança para a prestação de cuidados emergentes à
PSC. Assim, da pesquisa efetuada, tendo contado uma amostra de 104 enfermeiros a
exercerem funções no serviço de urgência geral polivalente (69,2%), serviço de urgência
básico (17,3%) e serviço de urgência pediátrico (13,5%), para a medida destas variáveis
optou-se pela utilização da Escala Veiga de Competência Emocional (EVCE) (VeigaBranco,2009), instrumento já muito difundido a nível nacional, usada em vários estudos
publicados, com destaque para os aplicados a enfermeiros (Vilela, 2006; Agostinho,
2008; Lopes, 2013; Tavares, 2017; Rodrigues, 2017; Cruz, 2018 e Soeima e Neto,
2020), e da Self-confidence Scale versão portuguesa (SCSvp) (Martins et al., 2014) da
qual não se ter encontrado estudos com recurso à sua utilização, decidiu-se averiguar
a sua fidelidade, obtida pela avaliação da consistência interna com base na
determinação dos Alphas de Cronbach, cujos elevados valores obtidos (α geral da
SCSvp de 0,945; 0,902 no F1; 0,901 no F2 e 0,904 no F3), confirmam um muito bom
valor de consistência interna da escala e das subescalas em linha com os valores
obtidos pelos autores do estudo de adaptação da escala à população portuguesa, com
a sua aplicação a 178 estudantes de enfermagem, nomeadamente: Global SCSvp ,
0,918; Fator 1 (disfunção neurológica) 0,866; Fator 2 (respiratória) 0,858 e Fator 3
(cardíaca) 0,836. Também na sua versão original desenvolvida por Frank Hicks, em
2006, publicada e adaptada a estudantes de enfermagem no trabalho de Hicks et al.
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(2009), no estudo dos efeitos da simulação de alta-fidelidade sobre o Conhecimento dos
Estudantes de Enfermagem e Desempenho: um estudo piloto cujos Alfas de Cronbachs
foram de 0,93 para pré-teste e 0,96 para pós teste.
Assim, no que respeita aos níveis de competência emocional dos enfermeiros inquiridos,
dos resultados do presente estudo sobressai o nível moderado de competência
emocional (89,4%), oscilando num score entre 3,78 de mínimo e 5,95 de máximo, com
um valor médio global de 4,80. Valores bastante aceitáveis se tivermos em conta o valor
máximo atingível de 7 (sempre) e o mínimo de 1 (nunca), em linha também com os
resultados das cinco capacidades da competência emocional que a constituem,
hierarquicamente iniciadas pela autoconsciência (5,21), automotivação (5,00), empatia
(4,86), gestão de emoções em grupo (4,50) e por fim a gestão de emoções com 4,43.
Estes valores de distribuição da amostra sugerem que estes enfermeiros percecionamse, por norma ou frequentemente competentes a nível emocional quer no seu âmbito
geral que no que respeita às capacidades que a constituem. Estes resultados vem ao
encontro dos resultados de alguns autores já referidos, com estudos dirigidos a
enfermeiros (embora noutros contextos laborais), nomeadamente: Agostinho (2008) no
seu estudo de competência emocional em enfermeiros: um estudo em hospitais públicos
com aplicação da escala EVBCIE (antecedente da EVCE) a uma amostra de 297
enfermeiros que desempenhavam funções nos hospitais públicos do distrito de Leiria;
Lopes (2013) com estudo da competência emocional nos enfermeiros na rede nacional
cuidados continuados integrados, com uma amostra de 154 enfermeiros prestadores de
cuidados nas unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados;
Tavares (2018) num estudo sobre a Atitude dos Enfermeiros: a importância da família
no cuidar, onde aplica a EVCE a 71 enfermeiros a exercer funções num agrupamentos
de centros de saúde (ACES) e Cruz (2018) com o estudo sobre fatores que influenciam
a satisfação profissional e a inteligência emocional: contributos para a implementação
de um modelo de supervisão clínica, com a EVCE aplicada a uma amostra de 44
enfermeiros a exercerem funções nos serviços de medicina de uma unidade local de
saúde. Já em Vilela (2006) com aplicação da EVBCIE a 214 enfermeiros de um hospital
e Soeima e Neto (2020) num estudo onde avalia a competência emocional na prática
de enfermagem com aplicação da EVCE a 32 alunos de uma pós-graduação em
enfermagem, os níveis de competência emocional situaram-se um pouco abaixo dos
resultados encontrados no nosso estudo com os enfermeiros a apresentarem-se, em
média, e segundo a sua autoperceção, pouco frequentemente ou por norma
emocionalmente competentes. Ainda e no que respeita a outros estudos consultados
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mas aplicados a profissionais de saúde no geral, nomeadamente em Rodrigues (2017)
onde se encontram estudados não só enfermeiros, mas também outras classes
profissionais (73,6 enfermeiros numa amostra de 102 profissionais de saúde:
fisioterapeuta, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e
médicos), sendo esta amostra considerada, pelas suas respostas, emocionalmente
competente com uma média de 4,85 de Competência Emocional e de 5,10 para
empatia; 5,11 para automotivação; 4,96 para autoconsciência; 4,70 para gestão de
emoções em grupo e 4,64 para gestão de próprias emoções, aproximando-se da
atribuição “frequente” na Escala Temporal de Lickert.
Da avaliação dos níveis de autoconfiança para intervenções de emergência avaliadas
pela SCSvp ressalta um nível enquadrado dentro de “confiante”, facto visível para a
soma de todos os indicadores (global SCSvp) em que o score médio da amostra (3,54)
é ligeiramente superior à mediana (3,5), mas muito longe do Score 6 máximo possível
de obter. Os indicadores com valores médios mais elevados são respeitantes aos quatro
indicadores do fator respiração, hierarquizando-o para o topo na autoconfiança dos
enfermeiros em intervenções de emergência com score médio de 3,82, seguido do fator
cardíaco (3,51) e por fim o fator neurológico (3,28), como o fator onde os enfermeiros
se sentem menos confiantes. Os resultados encontrados assemelham-se ao estudo
efetuado por Martins et.al (2014) com 178 estudantes de Enfermagem, com uma média
global de 3,32 e de 3,55 para o fator respiração, 3,26 para o fator cardíaco e 3,16 para
o fator neurológico. Já no que respeita ao resultados apurados em termos médios
relativamente aos indicadores de autoconfiança no que respeita ao reconhecimento de
sinais e sintomas, avaliação com precisão, intervenção apropriada e avaliação da
eficácia das intervenções, verifica-se que é na avaliação com precisão (3,56) e
reconhecimento de sinais e sintomas (3,54), que os enfermeiros inquiridos se sentem
confiantes, seguido da avaliação da eficácia das suas intervenções (3,53), ficando para
último a autoconfiança para intervir apropriadamente (3,50). Estes resultados
apresentam-se da mesma forma de Hicks et al. (2009) na sua aplicação da SCS a
alunos de enfermagem antes de qualquer intervenção formativa, respetivamente em
primeiro a avaliação com precisão (3,70), seguido do reconhecimento de sinais e
sintomas (3,55), avaliação da eficácia das suas intervenções (3,55) e por último a
autoconfiança para intervir apropriadamente (3,30).
Desta forma e no que respeita à questão central do nosso estudo “A competência
emocional dos enfermeiros do serviço de urgência está relacionada com a
autoconfiança para intervenção em situações de emergência à pessoa em situação
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crítica?” e com o objetivo de analisar essa relação, o qual deu origem à elaboração da
respetiva hipótese de investigação (Hipótese1), aferiu-se a existência de diferenças
estatísticas significativas (p<0.05) e de correlações positivas fracas a moderadas em
quase todas as dimensões da competência emocional, assumindo-se a hipótese
formulada, no sentido em que quanto maior a competência emocional melhor a
autoconfiança dos enfermeiros na prestação de cuidados para intervenções de
emergência à PSC. Face a estes resultados, é importante que os enfermeiros consigam
gerir da melhor forma as suas próprias emoções para que possa intervir eficazmente
em situações de emergência. Como refere Tavares (2017), o enfermeiro deve ter a
capacidade de autoconhecimento e de gestão das próprias emoções. Veiga-Branco
(2004a) salienta que as competências do enfermeiro, preconizadas pela OE, não se
restringem unicamente ao mero facto de executar uma intervenção e/ou tratamento,
passam igualmente pela maneira como percecionam essa execução, tendo por base os
seus sentimentos e as suas emoções, dado que estão sempre envolvidos no processo
de saúde/doença e na díade cuidador/cuidado. Ainda segundo Rodrigues (2017) o
fenómeno de enfrentar a morte iminente do ser humano que está a ser alvo dos cuidados
de saúde é uma experiência altamente hostil, revestida de uma tremenda complexidade,
levando o profissional de saúde a mobilizar todo o seu conhecimento e competências
num “processo de construção/reconstrução de tudo aquilo que o sabe e sente ou pensa
saber e sentir” (p. 92). Parte-se, assim, do pressuposto que como as competências
emocionais são um conjunto de capacidades que possibilitam aos enfermeiros
conhecerem e gerirem as suas próprias emoções, o seu reconhecimento é
indispensável para que sejam capazes de intervir face às situações-problema, como é
o caso da pessoa em situação crítica, que, segundo o Regulamento n.º 429/2018 das
Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem em Pessoa em
Situação Crítica, são necessários meios avançados, recursos materiais e humanos que
possam dar resposta à situação adversa e que possibilite a manutenção das
necessidades básicas de vida, onde cuidar de pessoa e vivenciar os processos
complexos de doença crítica e/ou falência orgânica é uma competência das
competências especializadas.
Este trabalho além do seu objetivo central tinha como objetivos identificar variáveis
preditoras quer da competência emocional dos enfermeiros quer da sua autoconfiança
para intervenções de emergência, permitindo traçar um perfil sociodemográfico,
académico e profissional dos enfermeiros inquiridos, e dar resposta à respetivas
hipóteses levantadas.
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À semelhança dos autores consultados, que utilizaram a EVCE em enfermeiros nos
seus estudos a amostra constituída é predominantemente o género feminino (66,3%),
resultado em linha com a trajetória histórica da profissão de enfermagem associada a
uma força de trabalho feminina com envolvência na prestação de cuidados. Ainda e de
acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE), em dezembro de 2020, estavam inscritos
78177 enfermeiros sempre maioritariamente do sexo feminino a exercer atividades nos
diferentes contextos. Esta feminização manifesta-se também nos estudos consultados
de avaliação da autoconfiança para intervenções de emergência através da SCS,
aplicada a estudantes de enfermagem quer na versão original por Hicks et al. (2009)
quer na sua versão portuguesa de adaptação cultural por Martins el al. (2014). No que
respeita ao estado civil, a grande maioria estão juntos por casamento ou união de facto
(76,0). Todos os enfermeiros são licenciados, tendo 24,0% pós-graduações,
maioritariamente em urgência e emergência (84,0%), 27,9% possuem a especialidade
(62,0% em EMC e 34,5% em ESIP) e 29,8% mestrado (41,9% em EMC e 16,1% em
ESIP, 41,9% não definiram a área do mestrado), sendo que também de acordo com a
OE (2020), a percentagem de enfermeiros especialistas nas várias áreas em Portugal,
ronda aproximadamente os 27,00% com 5,83% de especialistas em EMC.
Desta forma e no que diz respeito à Hipótese 2, que previa saber se existe relação entre
as variáveis sociodemográficas (género, idade, estado civil, habilitações académicas) e
o nível de competência emocional dos enfermeiros que exercem funções no serviço de
urgência, constatou-se que o género e a idade foram determinantes significativamente
estatísticos. Assim, verificou-se que os enfermeiros do género masculino revelaram
valores de ordenação média mais elevados em quase todas as capacidades que
constituem a competência emocional, bem como no global da competência emocional,
com exceção da Empatia, onde sobressaíram os enfermeiros do género feminino, com
manifesto estatístico significativo para o global da EVCE (p=0,042) bem como para as
capacidades de Automotivação (p=0,017) e Gestão de emoção em grupos (p=0,020).
Resultados semelhantes são encontrados em Cruz (2018), onde o sexo masculino se
sobrepõe em média para o total competência emocional e em grande parte das suas
dimensões, excetuando a dimensão “capacidade da gestão de emoções” e “capacidade
da empatia” com valores médios superiores para o sexo feminino, no entanto as
diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas, Ainda também no
estudo de Heydari, Kareshki e Armat (2016) acerca da relação da personalidade e
inteligência emocional dos enfermeiros com a sua competência profissional, ficou
demonstrado que os enfermeiros do género feminino revelam mais capacidade de
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Empatia, que consiste na competência essencial para que os enfermeiros se revelem
sensíveis e aceitem os sentimentos do outro, no caso a pessoa em situação crítica, sem
qualquer desconforto ou medo, permitindo-lhe desenvolver uma relação de ajuda. De
acordo com Veiga-Branco (2004), empatia configura-se na origem da eficácia
organizacional para a criação de equipas emocionalmente competentes. O
desenvolvimento da competência emocional promove uma maior capacidade de
resiliência adaptativa face às situações stressantes. Consequentemente, um enfermeiro
ser emocionalmente competente equivale a ser capaz de encontrar soluções em
recursos internos que emergem das emoções (especialmente da sua gestão) e da sua
própria motivação (Diogo, Oliveira, Baltar & Martins, 2019).
Relativamente à idade são os enfermeiros nas faixas etárias dos 41 aos 50 anos e mais
de 50 anos que revelaram valores de ordenação média mais elevados em todas as
capacidades da competência emocional, mas foram os que se situam na faixa etária
dos 41-50 anos aqueles que pontuaram mais no total da EVCE (63,49), sugerindo mais
competência emocional, com diferenças estatisticamente significativas nas capacidades
de Gestão de emoções (p=0,004), Gestão de emoção em grupos (p=0,003) e para o
total da EVCE, ou seja, competência emocional (p=0,023), com testes de correlação a
manifestarem uma associação positiva fraca, ou seja à medida que aumenta a idade
também os enfermeiros tendem a revelar melhor competência emocional. Descrição
semelhante é também efetuada por Cruz (2018) com um registo de uma tendência para
a idade dos enfermeiros se correlacionar positivamente com as suas capacidades de
competência emocional.
Já confrontando as mesmas variáveis sociodemográficas, mas com os dados obtidos
pela SCSvp na avaliação da autoconfiança para intervenções de emergência (hipótese
3) constata-se influência estatisticamente significativa (p<0,05) do género e da idade,
com índices mais elevados no género masculino e em enfermeiros mais velhos,
resultando na aceitação da hipótese para estas duas variáveis independentes. Estes
resultados vão ao encontro com a afirmação de Goleman como referido por Vilela (2006,
p.115), “os homens apresentam maior autoconfiança e otimismo, adaptam-se com
maior facilidade e suportam melhor o stresse”.
Através das hipóteses 4 e 5 pretendeu-se identificar variáveis profissionais (serviço
atual, tipo vínculo, tempo de exercício profissional total e no serviço atual) e formativas
específicas (formação específica em competência emocional e PSC) que pudessem ter
influência, quer na competência emocional dos enfermeiros como na sua autoconfiança
para intervenção em emergência.
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Assim para as questões de âmbito profissional e laboral, os resultados revelam uma
maioria dos enfermeiros vinculados com contratos de trabalho por tempo indeterminado
(48,1%), destacando-se também uma elevada percentagem de enfermeiros com
contrato individual de trabalho a termo certo (16,7%). O tempo de exercício profissional
oscila entre os 2 e 38 anos, correspondendo-lhe uma média de 17,28 anos, longe do
tempo médio 9,70 anos de experiência no serviço atual sobretudo pelo contributo de
uma elevada percentagem de enfermeiros (25,0%) com menos de 2 anos no serviço.
A distribuição destas variáveis nos diferentes estudos consultados são dispares,
realçando-se o facto da colheita de dados ter sido realizada em períodos temporais
diferentes e não considerando a população dos enfermeiros dos serviços de urgência
como população alvo, serviços esse com recrutamento elevado nos últimos 2
associados a resposta COVID (Conselho Nacional de Saúde_CNS, 2020).
Do estudo da relação destas variáveis com o nível de competência emocional dos
enfermeiros que exercem funções no serviço de urgência (hipótese 4), apurou-se
influência do vínculo laboral nas capacidades de automotivação (p=0,049) e gestão de
emoções em grupos (p=0,016), sendo os enfermeiros com CITTC a apresentarem níveis
mais baixos de competência emocional nas capacidades descritas. Quanto ao tempo
de exercício profissional estabelece-se uma correlação positiva fraca estatisticamente
significativa com a competência emocional no seu total (p=0,024) e nas suas
capacidades Automotivação (p=0,009) e Gestão de Emoção de Grupos (p=0,014),
sugerindo que quanto mais tempo de exercício profissional maiores são os níveis de
competência emocional. Na mesma linha um maior tempo de exercício no serviço atual
revela também melhor competência emocional através da apresentação de correlação
positivas fracas a moderadas estatisticamente significativas, quer no seu total (p=0,000)
como nas capacidades de Autoconsciência (p=0,001), Gestão de Emoções (p=0,003),
Automotivação (p=0,036) e Gestão de Emoções em Grupos (p=0,000). A questão da
possível relação da competência emocional dos enfermeiros com tempo de exercício
profissional é também levantada por Cruz (2018), não tendo, no entanto, sido verificadas
correlações estatisticamente significativas.
Das relações estudadas destas variáveis de domínio profissional com o nível de
autoconfiança para atuação de emergência (hipótese 5), apurou-se a existência de
relações estatisticamente significativas do vínculo laboral com a SCSvp geral e todos
os seus fatores, com a precariedade laboral a revelar menor autoconfiança para atuação
em emergência. No que respeita ao tempo de exercício profissional total, e tempo de
exercício

de

funções

no

serviço

atual,

verificam-se

associações

positivas

81

estatisticamente significativas quer com total da SCSvp, quer para todos os seus fatores,
sugerindo que quanto mais tempo de exercício profissional que no seu total quer no
serviço atual maior é autoconfiança dos enfermeiros para intervenção em situações de
emergência, estando em conformidade com os resultados encontrados em relação à
idade, onde foram os enfermeiros com mais idade que revelaram maior capacidade de
autoconfiança.
Quanto às áreas de formação específica na área da PSC, apurou-se um maior
investimento nesta área (83,7%) para todos os serviços de urgência, nomeadamente
em cursos de suporte avançado de vida (77,9%) e trauma (50,0%), indicador de melhor
competência emocional, quer para o seu total como em todas as suas cinco
capacidades, bem como melhor autoconfiança para intervenções de emergência,
inferido pelas diferenças estatísticas significativas encontradas com o grupo de
enfermeiros que refere não possuir formação específica na área da PSC. Lopes (2013)
verificou que os enfermeiros propendem a apresentar um nível de competência
emocional tanto mais desenvolvido, quanto mais exigente é a sua área de atuação.
No que concerne à formação específica na área da competência emocional, apenas
10,7% dos enfermeiros relataram possuí-la, referenciando os cursos de IE e de gestão
de situações traumáticas. No entanto, e embora não de verifiquem diferenças
estatísticas na sua relação quer com a competência emocional, quer com a
autoconfiança para intervenções de emergência, quando questionados acerca da
necessidade de formação nesta área é de destacar que a grande maioria (87,5%) dos
enfermeiros revelaram interesse, tendo em conta a carência formativa. Adem (2013),
com base nos dados apurados da EVCE, constatou que a maioria dos enfermeiros
expressou interesse por obter formação na área das competências emocionais, sendo
enfatizado por Alves et al. (2012), no seu estudo sobre a inteligência emocional em
enfermeiros responsáveis por serviços hospitalares, a necessidade de alocar entidades
formativas no desenvolvimento e fundamentação da pertinência de preparação dos
aspetos formativos emocionais nos enfermeiros.
Ainda no âmbito da formação específica em PSC e competência emocional importa aqui
realçar as determinações do Despacho nº 10319/2014, bem como as estabelecidas no
Regulamento n.º 743/2019 para cálculo de dotações seguras dos cuidados de
enfermagem, em que a formação e o currículo dos enfermeiros de atendimento nos
serviços da rede urgência devem obrigatoriamente contemplar além da formação em
SAV ou SAVP/SIVP (no caso urgência pediátrica), que 50% dos enfermeiros em
exercício em qualquer um momento na rede sejam enfermeiros especialistas em EMC,
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na área da enfermagem à PSC e possuam formação específica em suporte avançado
de vida em trauma, formação em ventilação e controle hemodinâmico; formação em
transporte de doentes críticos; formação em vias verdes, realçando-se para o presente
estudo também a obrigatoriedade de formação curricular em comunicação e
relacionamento em equipa, gestão de stress e de conflitos, comunicação do risco e
transmissão de más notícias", áreas de formação com especial relevo no domínio da
competência emocional.
Finalizando e em jeito de síntese, salienta-se que a literatura específica na área mostra
que os enfermeiros autoconscientes apresentam maior tendência para uma gestão mais
elevada das suas próprias emoções, sentindo-se mais empáticos e automotivados, o
que se traduz numa melhor gestão das suas emoções em grupos, um componente
importante para atuarem em caso de emergência. Os enfermeiros com mais CE, por
norma, adotam comportamentos mais assertivos com a PSC e com a equipa
multiprofissional. As evidências de alguns estudos mostram que, na globalidade, os
enfermeiros
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CONCLUSÃO
Sendo a Enfermagem considerada uma profissão de relação, humanista, o desempenho
profissional poderá estar diretamente relacionado com a capacidade de reconhecer e
controlar as suas emoções e as do outro, onde o recurso ao SU por parte de pessoas
em situação crítica constitui o dia-a-dia dos profissionais de enfermagem que exercem
as suas funções nestes serviços.
O rationale teórico deste estudo tornou possível que se concretizasse uma questão à
investigação de caráter amplo, generalista que, posteriormente, no capítulo da
metodologia foi representada através de objetivos que permitiram formular as hipóteses
de investigação em estudo, que serviram não só de leme à orientação do
desenvolvimento metodológico, ao acesso aos respetivos resultados, como também
permitiram que, chegado este momento de tirar conclusões, se possam apresentar de
forma clara e concisa os principais resultados, que permitiram, portanto, alcançar os
objetivos delineados, chegando a um conjunto de conclusões.
Assim, como principais conclusões a retirar do presente estudo começa-se por referir
que sobressaiu o nível moderado de competência emocional dos enfermeiros que
exercem funções nos serviços de urgência. Quanto às capacidades que caraterizam
perfil de CE da amostra estudada, os valores indicaram uma hierarquização de uma
melhor competência em primeiro lugar no que respeita à gestão de emoções em grupos,
seguindo-se a autoconsciência, a gestão de emoções, a automotivação e a empatia.
Importando ainda referir que a par com a literatura atual da aplicação da EVCE a
enfermeiros, ainda que em outros contextos laborais diferentes do serviço de urgência,
os resultados do nosso estudo não se mostraram muito diferentes.
Da avaliação dos níveis de autoconfiança para intervenções de emergência avaliadas
pela SCSvp ressalta um nível médio global classificado de “confiante”, bem como para
os seus fatores, sendo que é no fator respiração onde os enfermeiros inquiridos se
sentem mais confiantes em intervir, seguido do fator cardíaco, ficado para último o fator
neurológico. As diferenças de complexidade no respeita ao reconhecimento de sinais e
sintomas, avaliação com precisão, intervenção apropriada e avaliação da eficácia das
intervenções, em cada uma destas áreas pode explicar a hierarquização da
autoconfiança dos enfermeiros para intervir.
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Desta forma e ao terminar esta investigação, importa rememorar à questão central do
nosso estudo “A competência emocional dos enfermeiros do serviço de urgência está
relacionada com a autoconfiança para intervenção em situações de emergência à
pessoa em situação crítica?”, tendo-se aferido a existência de correlações positivas
fracas a moderadas estatisticamente significativas entre quase todas as dimensões da
competência emocional e da autoconfiança para intervenções de emergência,
assumindo-se que quanto maior a CE melhor a autoconfiança dos enfermeiros na
prestação de cuidados para intervenções de emergência.
Estes resultados remetem-nos para a relação que se estabelece entre a pessoa em
situação crítica e o enfermeiro a qual exige deste último competências profissionais e
cognitivas, bem como competências emocionais, onde é importante que os enfermeiros
consigam gerir da melhor forma as suas próprias emoções para que possa intervir
eficazmente em situações de emergência.
Em linha com o seu objetivo central este trabalho permitiu também traçar um perfil
sociodemográfico, académico e profissional dos enfermeiros inquiridos e estudar a sua
influência como variáveis preditores quer da competência emocional dos enfermeiros
quer da sua autoconfiança para intervenções de emergência. Assim dos resultados
encontrados, aferiu-se melhor competência emocional e autoconfiança para
intervenções de emergência no sexo masculino, sobressaindo em quase todas as
capacidades que constituem a competência emocional, com exceção da Empatia, onde
sexo feminino se sobrepõe. No que respeita à idade são os enfermeiros mais velhos,
sobretudo na faixa etária dos 41 aos 50 anos, a revelarem mais competência emocional,
com diferenças estatisticamente significativas nas capacidades de Gestão de emoções,
Gestão de emoção em grupos e no total da competência emocional, bem como melhor
autoconfiança para intervenção em situações de emergência.
Para variáveis como o vínculo laboral e o tempo de exercício profissional e no serviço
atual ficou aceite a intervenção negativa da precariedade e do menor tempo de serviço,
com influência significativa quer na competência emocional dos enfermeiros, quer na
sua autoconfiança para intervenções de emergência.
No que respeita à formação específica na área da competência emocional, embora não
se identifiquem diferenças significativas entre quem refere este tipo de formação e entre
quem não refere formação em competência emocional, importa ressalvar o baixo valor
de respostas afirmativas, embora mesmo assim, com um manifesto de tendência média
de melhor competência emocional para os possuidores de formações específicas. Já a
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importância da formação específica na área da PSC revela-se preditor de competência
emocional para a capacidade de Gestão de emoções em grupos. Por conseguinte no
que respeita à influência desta variável na autoconfiança dos enfermeiros para
intervenções de emergência, os resultados apurados são inegáveis com os enfermeiros
com formação específica em PSC a revelar os melhores índices com diferenças
estatísticas apuradas altamente significativas.
Em suma e face aos resultados apresentados, revelam-se várias implicações para o
campo teórico prático, indubitavelmente formação em PSC deve ser incentivada e
desenvolvida, dando provas efetivas da melhoria da autoconfiança dos enfermeiros para
intervir, não descorando no entanto a importância de desenvolver a educação para a
enfermagem em competência emocional como componente curricular da formação base
dos enfermeiros e como formações formais e contínuas no local de trabalho,
nomeadamente, nos serviços de urgência onde frequentemente se vivenciam situações
de emoções exacerbadas.
Ainda e na mesma linha de pensamento importa expor a construção cada vez mais
tecnicista da enfermagem atual onde as componentes racional e emocional necessitam
de ser equilibradas para que a relação enfermeiro/doente/família seja harmoniosa, onde
cada intervenção de enfermagem implica ter-se competência emocional, revendo-se a
si próprio como capaz de compreender e regular as suas próprias emoções e as dos
outros. Assim, torna-se fundamental que os enfermeiros desenvolvam a sua
competência emocional, uma vez que esta, no seu todo, contribui positivamente para
relações interprofissionais e com os doentes/família, onde aceitar tais emoções e a
validação dessa experiência é determinante para a autoconfiança na prestação de
cuidados emergentes à PSC.
Não esquecendo o papel do enfermeiro especialista na sua relevância nas relações com
os utentes, sobressai importância de cultivar a competência emocional constituindo-se
como uma estratégia de sucesso para o seu desempenho. Este papel é abordado por
Kozub, Brown e Ecoff (2016) no seu artigo de referência, onde mencionam que o
enfermeiro especialista deve ter consciência emocional para promover a dinâmica de
grupo por forma a otimizar a contribuição de todos os membros da equipe em qualquer
situação traduzindo assim ganhos em saúde. Na experiência dos autores a competência
emocional envolve autoconhecimento crítico e é vital para criar relações eficazes e
prestar cuidados diferenciados em qualquer contexto.
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Ao longo da realização deste trabalho foi possível compreender a importância da
Competência Emocional e Autoconfiança como essenciais para do arsenal curricular
dos enfermeiros dos serviços de urgência na abordagem à PSC, sendo, por este motivo,
relevante desenvolver projetos futuros que envolvam estas disciplinas neste contexto
profissional. Importa, no entanto, relembrar que o perfil emocional apresentado é relativo
aos enfermeiros estudados, nos seus contextos específicos de trabalho, o que lhes
imprime caraterísticas únicas e irrepetíveis, não se pretendendo afirmar que ele seja
generalizável ao universo de enfermeiros.
Estes resultados poderão mostrar caminhos diferentes para outras investigações na
área das competências profissionais, pessoais e sociais dos enfermeiros, constituindo
apenas um pequeno contributo nesta área, uma sensibilização para a necessidade de
não se descurar a importância deste tipo de competência no sucesso da vida
profissional dos enfermeiros, das equipas, das organizações e, em consequência da
qualidade dos cuidados prestados aos utentes.
Dada a pertinência do tema, reforça-se desta forma a necessidade da preocupação
institucional, propondo-se a apresentação dos resultados nos serviços que poderá
convergir para uma consciencialização individual e institucional deste tema, pois só
profissionais com formação adequada são capazes de uma atuação competente e
eficaz, concorrendo para uma valorização enquanto prestadores de cuidados de saúde
na sociedade.
Uma vez chegados ao final deste trabalho e refletindo sobre as limitações e dificuldades
do mesmo, importa realçar o fato de este estudo apenas abranger a realidade dos
serviços de urgência de uma unidade hospitalar, levando a generalização dos resultados
a ser tida em atenção, embora possa, no entanto, constituir uma base de trabalho para
outras realidades e outros estudos. Fica, contudo, a convicção de que a realização deste
trabalho gerou evidência científica importante, com a consciência de que muito há a
fazer e a investigar neste domínio.
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