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INTRODUÇÃO:

A Inteligência Emocional (IE) pode ser definida como uma habilidade que envolve perceber,

expressar, assimilar, entender e regular as próprias emoções, bem como a de outras pessoas (1).

Outras definições a caracterizam como uma competência que abrange o autocontrole,

autoconsciência, atenção e persistência, capacidade de automotivação, consciência social e

gerenciamento de relacionamentos, podendo ser utilizada para melhor desempenho profissional (2).

No cenário atual da pandemia causada pelo novo coronavírus, um estudo realizado na Espanha

concluiu que a IE, principalmente por oferecer um componente relacionado ao reparo emocional, deve

ser aprimorada por ser capaz de atuar como um fator preventivo a efeitos adversos psicossociais aos

quais enfermeiros podem ser submetidos em seu cotidiano, tais como a síndrome de burnout e

queixas psicossomáticas, além de ter um efeito benéfico em relação a satisfação no trabalho(3).

Pesquisadores identificaram a IE e a liderança como algumas das competências gerenciais

relacionadas à segurança do paciente (4). Além disso, o Conselho Nacional de Saúde por meio de uma

Resolução apresenta recomendações à proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de

graduação em Enfermagem, destacando que a gestão deve direcionar-se a coordenação das ações de

gerenciamento do cuidado em enfermagem por meio do exercício de determinadas competências,

dentre elas a liderança, desenvolvendo ações para a horizontalidade das relações interpessoais,

promovendo a qualificação da equipe, comunicação efetiva e a articulação da equipe de enfermagem

com os demais agentes e instituições componentes da rede de atenção à saúde (5).

Nesse contexto, a liderança coaching é um estilo capaz de contribuir nesses aspectos e

expressa-se enquanto competência que pode ser utilizada por líderes que objetivam apoiar sua equipe
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no alcance de melhores resultados à medida em que proporcionam o impulsionamento de talentos,

estimulam o potencial dos liderados e o desenvolvimento de atributos como o autoconhecimento da

equipe. Para que isso ocorra, esse estilo de liderança baseia-se em quatro dimensões fundamentais:

comunicação, dar e receber feedback, dar poder e exercer influência e apoiar a equipe para alcance

de resultados organizacionais (6). Para a enfermagem, esse estilo de liderança pode colaborar para a

qualificação do papel desempenhado pelo enfermeiro, tendo em vista a melhoria da assistência (6-7).

Considerando que estudos que relacionem IE e liderança coaching ainda são escassos e que

os dois construtos são importantes para o desenvolvimento da prática profissional da enfermagem e

melhoria da qualidade da assistência, questiona-se: a IE contribui para o desenvolvimento da liderança

coaching? Assim, este estudo teve como objetivo verificar se a inteligência emocional melhora a

percepção do enfermeiro, sobre o exercício da liderança coaching.

MÉTODO:

Trata-se de um estudo correlacional, de abordagem quantitativa e transversal realizado em um

hospital público e de ensino do interior paulista. A amostra foi selecionada por conveniência e

composta por 94 enfermeiros. Os critérios de inclusão foram: ser enfermeiro, independentemente do

setor de atuação e ter no mínimo três meses de experiência no cargo ocupado. Foram excluídos do

estudo os profissionais que aceitaram participar, mas, por algum motivo, deixaram 50% ou mais dos

itens de uma dimensão do instrumento em branco. A coleta ocorreu nos meses de março de 2022 a

junho de 2022 em formato híbrido (online e presencial). Os dados foram coletados a partir de dois

instrumentos: Questionário de Autopercepção do Enfermeiro no Exercício da Liderança (QUAPEEL) e

Versão brasileira do Teste de Autorrelato da Inteligência Emocional de Schutte (SSEIT). Os escores

para as dimensões dos instrumentos foram obtidos pela média das pontuações das respostas dos

participantes. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel for Windows® e a correlação foi

verificada por meio do coeficiente de correlação de Spearman(8). O estudo foi aprovado pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da instituição com o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº

53158721.7.0000.5404.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Participaram deste estudo 94 enfermeiros, com idade média de 40,1 anos (dp=7,2), tempo de

formação de 14,5 anos (dp=6,3) e tempo de atuação de 9,2 anos (dp=7,3). A maioria da amostra foi

do sexo feminino 82 (87,2%) e atuava nas unidades de internação de adultos 46 (51,1%). Dentre os

participantes, 51 (55,4%) possuía especialização e 49 (56,3%) indicaram já ter participado de algum

treinamento sobre liderança coaching.

As correlações entre inteligência emocional e liderança coaching, foram apresentadas na

tabela 1.
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Tabela 1: Coeficiente de correlação de Spearman entre as dimensões da Versão brasileira do Teste de
Autorrelato da Inteligência Emocional de Schutte e o Questionário de Autopercepção do Enfermeiro no
Exercício da Liderança (n=94).

SSEIT -
Percepção de

emoções

SSEIT - Manejo
das próprias

emoções

SSEIT - Manejo
das emoções

dos outros

SSEIT -
Utilização das

emoções

SSEIT - Total

QUAPEEL -
Comunicação

0,4583
< 0,0001*

94

0,4012
< 0,0001*

94

0,4492
< 0,0001*

94

0,4998
0,0705*

94

0,4677
< 0,0001*

94

QUAPEEL - Dar
e receber
feedback

0,2923
0,0052*

90

0,4402
< 0,0001*

90

0,4003
< 0,0001*

90

0,2661
0,0112*

90

0,4648
< 0,0001*

90

QUAPEEL - Dar
poder e exercer

influência

0,2693
0,0090*

93

0,4157
< 0,0001*

93

0,3624
0,0004*

93

0,2658
0,0100*

93

0,4085
< 0,0001*

93

QUAPEEL -
Apoiar a equipe
para o alcance
dos resultados
organizacionais

0,3052
0,0038*

88

0,4193
< 0,0001*

88

0,4441
< 0,0001*

88

0,3253
0,0020*

88

0,4874
< 0,0001*

88

QUAPEEL -
Total

0,3524
0,0009*

86

0,4343
< 0,0001*

86

0,4219
< 0,0001*

86

0,2386
0,0269*

86

0,4867
< 0,0001*

86

*p-valor obtido por meio do coeficiente de correlação de Spearman.

A partir da tabela acima, foi possível observar correlações significantes e positivas entre quase

todas dimensões da Inteligência emocional e da Liderança coaching, evidenciando que enfermeiros

com mais inteligência emocional possuem maior percepção da prática da liderança coaching exercida

por eles. Apenas em relação à dimensão “Utilização das emoções” e “Comunicação” não foi

encontrada relação significante.

Assim como constatado em nosso estudo, outros autores também encontraram que a

inteligência emocional tem contribuído para a liderança eficaz, tornando-se uma das principais

características dos líderes para o alcance de melhores resultados relacionados ao ambiente de

trabalho profissional (9), aos profissionais (menor nível de burnout (10) e maior satisfação no trabalho
(11)) e às instituições (maior intenção de permanecer no emprego (12)).

CONCLUSÕES:

A inteligência emocional contribuiu para uma melhor percepção do enfermeiro, sobre o

exercício da liderança coaching. Outros estudos da área consideram os construtos abordados neste

trabalho potencializadores para prática profissional da enfermagem, qualidade da assistência e bem

estar dos profissionais e, por isso, devem ser desenvolvidos por meio de programas de capacitação

e/ou novos projetos de pesquisa.
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