
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS GRADUÇÃO ACADÊMICA EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM 
SAÚDE - PACCS 

CURSO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

BRUNA DOS SANTOS SCOFANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GRID GERENCIAL COMO FERRAMENTA PARA A AVALIAÇÃO DOS ESTILOS 
DE LIDERANÇA DO ENFERMEIRO NA EMERGÊNCIA HOSPITALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 



 

 

BRUNA DOS SANTOS SCOFANO 

  

 

 

 

 

O GRID GERENCIAL COMO FERRAMENTA PARA A AVALIAÇÃO DOS ESTILOS 
DE LIDERANÇA DO ENFERMEIRO NA EMERGÊNCIA HOSPITALAR  

 

 

 

                            

Dissertação apresentada ao Mestrado 
Acadêmico em Ciências do Cuidado em 
Saúde - PACCS, da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa – 
EEAAC, da Universidade Federal 
Fluminense – UFF, como requisito parcial 
para a obtenção do grau de Mestre. 

 

 

 

 

Linha de pesquisa: O cuidado em seu contexto sócio cultural. 

 

 

 

Pesquisadora: Bruna dos Santos Scofano 

Orientadora: Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 

 

 

 

Niterói 

2019 



 

 

BRUNA DOS SANTOS SCOFANO 
 
 

O GRID GERENCIAL COMO FERRAMENTA PARA A AVALIAÇÃO DOS ESTILOS 
DE LIDERANÇA DO ENFERMEIRO NA EMERGÊNCIA HOSPITALAR 

 
 

Dissertação apresentada ao Mestrado 
Acadêmico em Ciências do Cuidado em 
Saúde - PACCS, da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa – 
EEAAC, da Universidade Federal 
Fluminense – UFF, como requisito parcial 
para a obtenção do grau de Mestre. 

 

Aprovada em 28 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

 
___________________________________________________________________

Prof. Dr. (a):  Geilsa Soraia Cavalcanti Valente – Orientadora 

 

___________________________________________________________________
Prof. Dr. (a):  Regina Serrão Lanzillotti - 10 examinadora 

 

___________________________________________________________________
Prof. Dr. (a): Alessandra Camacho - 20 examinadora 

 

___________________________________________________________________
Prof. Dr. (a): Carlos Magno Silva de Carvalho - 10 Suplente 

 

___________________________________________________________________
Prof. Dr. (a): Elaine Antunes Cortez - 20  Suplente 

 

 

Niterói 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Objetivo(s): Objetivo Geral: compreender a percepção dos enfermeiros e dos 
técnicos de enfermagem sobre a liderança s, numa emergência hospitalar, com base 
no Grid Gerencial de Blake e Mouton (1987), através da adaptação de Manola 
(2013). Objetivos específicos: identificar os estilos de liderança mais frequente 
utilizados por enfermeiros, na percepção desta categoria profissional e dos técnicos 
em enfermagem, de uma emergência hospitalar, tendo por base o Grid Gerencial em 
adaptação de Manola (2013). Verificar se há diferença significante entre as 
percepções dos enfermeiros e técnicos em enfermagem de uma emergência 
hospitalar, em relação aos cinco estilos de liderança, de acordo com o Grid 
Gerencial de Blake e Mouton (1987) e discutir as associações das questões 
sugeridas por Manola (2013). Metodologia: pesquisa quantitativa, com modelagem 
estatística descritiva e inferencial. Tipo de estudo: transversal, estudo de caso 
coletivo. Campo de pesquisa: a coleta de dados foi realizada no Hospital Municipal 
Carlos Tortelly de Niterói, local de referência em emergência clínica hospitalar, para 
adultos na região. Participantes da pesquisa: enfermeiros e técnicos em 
enfermagem, que atuam na emergência deste hospital. Foram excluídos, os 
enfermeiros e técnicos em enfermagem que estavam afastados por algum tipo de 
licença/férias ou que se negaram a participar da pesquisa. A participação contou 
com 77 enfermeiros e 202 técnicos em enfermagem. Vale ressaltar que foram 
utilizados pseudônimos identificados em números romanos para assegurar o sigilo 
dos mesmos. Instrumentos para coleta de dados: questionário adaptado por Manola 
(2013), inspirado no Grid Gerencial fruto da obra de Black e Mouton (1987). Coleta 
de dados: a coleta de dados ocorreu em 4 (quatro) etapas. Na tapa 1, houve a 
abordagem com os participantes da pesquisa e obtenção de termo de 
consentimento livre e esclarecido – TCLE. Na etapa 2, ocorreu a apresentação do 
questionário adaptado por Manola (2013). Na etapa 3, o questionário foi entregue ao 
participante da pesquisa para ser respondido sem interferência do pesquisador. Na 
etapa 4, os dados foram coletados apenas uma única vez e preenchidos em planilha 
estatística. Tratamento dos dados: optou-se por amostragem de conveniência, 
análise estatística descritiva e inferencial. Aspectos Éticos e Legais: seguiu a 
resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que prevê pesquisa com seres 
humanos, do Ministério da Saúde/Conselho Nacional da Saúde e foi submetido a 
avalição do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/ UFF. O Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) e a carta de anuência, foram elaborados de acordo com 
as especificações sugeridas pelo CEP/UFF e foi aprovado pelo CAAE: 
874444218.9.0000.5243. Resultados preliminares: “Equipe”, foi o estilo de maior 
expressividade quanto ao enfoque liderança. Houve pouca concordância nas 
proposições referentes aos estilos “Autoridade” para os liderados e “Organizacional”, 
para os líderes, respectivamente. Considerações finais: este estudo permite sugerir 
a utilização de estratégias de educação permanente tendo como meta, a melhor 
convergência das percepções entre líderes e liderados.  

Palavras-chave: Enfermeiros e Enfermeiras, Liderança e Administração Hospitalar. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Objective (s): General Objective: To understand nurses 'and nurses' perceptions of 
leadership in a hospital emergency, based on the Blake and Mouton Management 
Grid (1987), through the Manola adaptation (2013). Specific objectives: to identify the 
most frequent styles of leadership used by nurses, in the perception of this 
professional category and of nursing technicians, of a hospital emergency, based on 
the Management Grid in Manola adaptation (2013). To verify if there is a significant 
difference between the perceptions of nurses and nursing technicians of a hospital 
emergency, in relation to the five leadership styles, according to the Management 
Grid of Blake and Mouton (1987) and to discuss the associations of the questions 
suggested by Manola 2013). Methodology: quantitative research, with descriptive 
and inferential statistical modeling. Type of study: transversal, collective case study. 
Field of research: data collection was performed at Carlos Tortelly Municipal Hospital 
in Niterói, a reference hospital emergency room for adults in the region. Research 
participants: nurses and nursing technicians, who work in the emergency room of this 
hospital. We excluded, nurses and nursing technicians who were away for some type 
of vacation leave or who refused to participate in the research. The participation had 
77 nurses and 202 nursing technicians. It is worth mentioning that pseudonyms 
identified in Roman numerals were used to ensure their confidentiality. Instruments 
for data collection: a questionnaire adapted by Manola (2013), inspired by the 
Management Grid derived from the work of Black and Mouton (1987). Data 
collection: data collection took place in 4 (four) steps. In the cover 1, the approach 
with the participants of the research and obtaining a free and informed consent term - 
TCLE. In step 2, the questionnaire adapted by Manola (2013) was presented. In step 
3, the questionnaire was given to the research participant to be answered without 
interference from the researcher. In step 4, the data were collected only once and 
filled in a statistical worksheet. Treatment of the data: convenience sampling, 
descriptive and inferential statistical analysis were chosen. Ethical and Legal 
Aspects: Following Resolution No. 466 of December 12, 2012, which provides for 
research on human beings, from the Ministry of Health / National Health Council and 
was submitted to the Research Ethics Committee (CEP / UFF) for evaluation. The 
Free and Informed Consent Form (TCLE) and the letter of consent were prepared 
according to the specifications suggested by CEP / UFF and approved by the CAAE: 
874444218.9.0000.5243. Preliminary results: "Team" was the most expressive style 
regarding the leadership approach. There was little agreement in the propositions 
referring to the styles "Authority" for the led and "Organizational" for the leaders, 
respectively. Final considerations: this study allows us to suggest the use of 
permanent education strategies with the goal of better convergence of perceptions 
between leaders and leaders. 

Keywords: Nurses and Nurses, Leadership and Hospital Administration. 
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1.INTRODUÇÃO 

O profissional graduado em enfermagem, em tese deve estar preparado para 

ter um perfil com uma percepção: generalista, humanista, crítica, reflexiva, com 

competências, habilidades gerais, que dentre estas se destaca a liderança, cujo 

objetivo, refere-se ao trabalho em equipe multiprofissional para que se alcance 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade ao tomar decisões, na 

comunicação e no gerenciamento efetivo e eficaz (MEC, 2001).  

Apesar de constar na diretriz curricular nacional da graduação em 

enfermagem a caracterização de liderança, esses profissionais ainda se encontram 

despreparados para exercer a função de líder. Pode-se inferir que essa situação é 

consequência de uma lacuna deficitária da graduação, em que não se dá ênfase a 

liderança no contexto tanto da teoria quanto da prática, pois para desenvolver a 

competência liderança é preciso vivenciar situações profissionais peculiares com a 

equipe para que se possa, aprender e aperfeiçoar as habilidades essenciais para o 

exercício da liderança (HECKEMANG, JOS e RUUD, 2014). 

Nesse contexto, vale ressaltar que um estudo recente com pesquisados 

enfermeiros atuantes no âmbito assistencial, foi apontado que durante a graduação 

em enfermagem, os embasamentos teóricos não foram suficientes para o 

entendimento gerenciar, e sim a prática diária no cargo de gerente, e que essa 

deficiência, permanece nas instituições em que trabalham, sem apoio na educação 

continuada (DAMASCENO et al, 2016). 

A realidade brasileira não está discrepante em relação aos países 

desenvolvidos, pois também enfrentam dificuldades, visto que os estudos indicando 

que os atuais relacionamentos entre os líderes e as equipes podem não ser tão 

positivos quanto o necessário para estabelecer um ambiente de trabalho sadio e 

estimulante. É fundamental a atualização dos profissionais em relação à liderança, 

pois há constantes mudanças nos cuidados de saúde e evidências voltadas para os 

custos (DYESS et al, 2016). 

Dentre as concepções clássicas sobre liderança, pode-se destacar: 

Chiavenato (2005), que sugere a liderança como uma necessidade na relação entre 

um indivíduo e um grupo, e deve ser exercida por meio da influência interpessoal, 
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podendo se apresentar de três formas: autocrática, democrática e liberal. Outra 

vertente é o modelo Big Five atribuído a Martin et al (2003), que indica os traços de 

personalidade podem não diferenciar um líder, mas são fortes fatores de 

relacionados com o exercício da liderança. 

A liderança é uma estratégia utilizada em vários países, que vem 

demonstrando bons resultados. Nessa perspectiva os líderes estimulam seus 

subordinados a compartilhar uma visão e usar metas como motivação inspiradora. 

Um estudo realizado em hospitais taiwaneses, aponta repercussão positiva em 

relação a liderança transformacional e as variáveis de saúde mental relacionadas ao 

trabalho dos enfermeiros (LIN et al, 2015). 

A liderança também pode ser abordada por meio de estímulos da inteligência 

emocional, que é um construto de autodesenvolvimento destinado a uma melhora na 

gestão de sentimentos e relações interpessoais, que pode apoiar o desenvolvimento 

da liderança da enfermeira em um contexto prático (HECKEMANG, JOS e RUUD, 

2014).  

Outro método de liderança de notoriedade é o proposto por Buono e Bowditch 

(2002), em que cada estilo de líder pode influenciar em um resultado final de um 

determinado grupo. E por fim, o conceito adotado para essa pesquisa, o Grid 

Gerencial desenvolvido por Blake e Mouton (1978), constituído por cinco pontos de 

referência para as atitudes e práticas gerenciais, que de acordo com Carrara et al 

(2017) é uma metodologia utilizada consideravelmente em estudos relacionados 

sobre liderança. 

Um aspecto que parece contribuir para a dificuldade da efetivação das 

competências, é o fato de que às instituições ainda não possuem estratégias 

sistematizadas na implementação de um programa de educação permanente, 

visando ao desenvolvimento de competências para enfermeiros, gerando assim, 

preocupação quanto à capacitação desses profissionais para atuar no cuidado do 

paciente de alta complexidade (SANTOS et al, 2016). 

Uma estratégia para avaliação da liderança é a construção de instrumentos, 

possibilitando que gestores, líderes e trabalhadores da área da saúde sejam 

sensibilizados para a adoção de um referencial teórico transformador e participativo, 
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bem como para a avaliação da prática da liderança em diferentes cenários 

(CARRARA et al, 2017). 

Após a compreensão dos conhecimentos citados acima e a verificação da 

necessidade de as instituições terem profissionais líderes e considerando que no 

setor de emergência hospitalar exige decisões rápidas, este estudo se propõe a 

compreender a forma de percepção dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem 

que vivenciam a emergência hospitalar, sobre a liderança, segundo os pressupostos 

do grid gerencial. 

1.1.Justificativa 

A motivação para a elaboração dessa pesquisa surgiu a partir da vivência 

profissional enquanto enfermeira de uma emergência clínica para adultos, onde 

observei e presenciei por meio de relato de colegas, as dificuldades por parte dos 

enfermeiros em liderar uma equipe. A partir de então, foi realizada uma revisão de 

literatura acerca da temática, que me permitiu ampliar conhecimentos, a partir do 

levantamento do estado da arte. 

Vale ressaltar que o assunto exposto nessa pesquisa atende a uma das 

necessidades da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, na sub 

agenda, na linha de pesquisa “21. Gestão do trabalho e educação em saúde”, eixo 

“21.2 Organização e avaliação de políticas, programas e serviços - 21.2.1 Formas de 

gestão do trabalho, do conhecimento e de tecnologias, do ponto de vista 

organizacional e institucional” (BRASIL, 2008). 

Dessa forma, esta dissertação pretende beneficiar os enfermeiros no 

aperfeiçoamento do exercício da competência liderança otimizando o convívio da 

equipe, que consequentemente tende a melhorar a qualidade de assistência ao 

paciente e aumentar a valorização da profissão de enfermagem. 
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1.2.Relevância 

A relevância desta proposta foi evidenciada pela busca bibliográfica para 

compor o estado da arte realizada no período de 04 de março e 20 de julho de 2018, 

com uso das bases: PubMed, Cochrane Library, Scopus, CINAHL e LILACS via 

BVS. Para a PubMed foram utilizados os termos Mesh na seguinte ordem: 

(("Nurses") AND "Leadership") AND "Hospital Administration". Scopus: "Nurses" 

AND "Leadership" AND "Hospital Administration". Cochrane Library: "Nurses" AND 

"Leadership" OR "Hospital Administration". LILACS: Enfermeiras e Enfermeiros AND 

Liderança OR Administração Hospitalar. CINAHL: "Nurses" AND "Leadership" AND 

"Hospital Administration". 

O desenho do estudo baseou-se em seis etapas distintas: 1) elaboração do 

problema de pesquisa, 2) seleção da amostra a partir dos descritores adequados à 

temática, 3) coleta de informações, 4) avaliação dos elementos relacionados ao 

tema, 5) análise e interpretação dos resultados coletados e 6) divulgação dos dados. 

Para a revisão de literatura, os critérios de inclusão utilizados foram: artigos 

em português, inglês e espanhol, com recorte temporal dos últimos cinco anos (de 

2013 a 2018), publicações inéditas e revisão sistemática/integrativa, com foco na 

liderança exercida pelo enfermeiro. Os critérios de exclusão levaram em 

consideração que estudos que apresentam a liderança exercida pelo enfermeiro, 

porém sem destaque para o contexto hospitalar, não deveriam ser inseridas. Após 

essa etapa de refinamento, foram escolhidos os artigos por meio de uma leitura 

inicial dos títulos, seguido da análise dos resumos e por fim textos completos. 

Inicialmente foram rastreados 443 estudos em potencial, mais 15 artigos em 

busca aleatória (leitura complementar de citações dos artigos dessa triagem), em 

que foi obtido um total de 458, sendo que 10 eram artigos duplicados, então houve 

uma redução para 448. Foi realizada a primeira leitura de títulos desses 448, e 187 

foram excluídos, chegando a 261. E após a leitura dos 261 resumos, foram 

excluídos 249, logo restou 12 artigos para a leitura completa, em que 7 são de 

abordagem qualitativa e 5 são quantitativos (figura 1). 

 

 



12 

 

Figura 1 - Diagrama para o processo de triagem dos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOHER, D et al. Traduzido por: Taís Freire Galvão e Thais de Souza Andrade Pansani; retro-

traduzido por: David Harrad, 2015. 
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bons resultados, porém seria interessante estender a longo prazo esse processo 

(SHIAZI et al, 2016). 

A partir de então, foram construídos quadros sinópticos para discriminar as 

informações de cada estudo: autores, ano, objetivo, amostra, (intervenção/ 

fenômeno de interesse), escalas usadas, resultados/conclusões, (quadro 1). 

Quadro 1 - Descrição dos estudos.  

Título/bases 
de dados 

Autores 
e ano 

Objetivo Amostra 
Intervenção/ 
fenômeno de 

interesse 

Escalas usadas, 
resultados/conclusões 

1.Leader hip 
forevidence-
based 
practice:strate
gic and 
functional 
behaviors for 
institutionalizin
g EBP 
 
(PubMed) 

STELLE, 
C.B et al. 
2014 

Identificar se 
os líderes em 
diferentes 
níveis fazem e 
quais ações 
eles tomam. 

73 
funcionár
ios da 
equipe 
de 
enferma
gem. 

Liderança. 
Entrevistas de 
líderes. Um 
esquema de 
codificação 
dedutiva, 
baseado em 
conceitos de 
liderança 
funcional. 

Trata-se de uma prática 
baseada em evidências 
(EBP), é um objetivo 
desafiador nos serviços 
de saúde. A liderança 
foi reconhecida como 
um elemento crítico 
nesse processo. 

2.The 
relationship 
between 
nursing 
leadership and 
patient 
outcomes: a 
systematic 
review 
 
(PubMed) 

WONG, 
l.A et al. 
2013 

Descrever a 
relação entre 
liderança de 
enfermagem e 
resultados do 
paciente. 

Revisão 
Sistemáti
ca. 

Relação entre 
liderança de 
enfermagem e 
resultados do 
paciente. 

Estilos de liderança 
relacionais positivos e 
maior satisfação do 
paciente e menor 
mortalidade do paciente, 
erros de medicação, e 
infecções adquiridas no 
hospital. 

3.The effects 
of intervention 
based on 
supportive 
leadership 
behaviour on 
Iranian nursing 
leadership 
performance: 
a randomized 
controlled trial 
 
(Cochrane 
Library) 

SHIAZI, 
M et al. 
2016 

Avaliar os 
efeitos de um 
workshop 
sobre o 
comportament
o de liderança 
de apoio sobre 
o desempenho 
de 
enfermeiros-
chefe. 

110 
Enfermei
ros-chefe 
que 
trabalha
m em 
hospitais 
universit
ários. 

Efeitos de um 
workshop sobre 
o 
comportamento 
de liderança. 

Escores pós-
intervenção foram 
significativamente 
maiores no grupo de 
intervenção, em 
comparação com o 
grupo controle (P 
valor<0,0001). 
 

Fonte: elaboração própria.                                                      (O quadro 1 continua na próxima página) 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stetler%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24986669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stetler%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24986669
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Título/bases 
de dados 

Autores e ano Objetivo Amostra 
Intervenção/ 
fenômeno 

de interesse 

Escalas usadas, 
resultados/conclusões 

4.Current 
demand of 
nursing 
competency 
in China 
 
(Cochrane 
Library) 

MINGXIA, G, 
HONGY, H e 
CUIPING, L. 
2016 

Investigar a 
demanda 
atual das 
competênci
as dos 
enfermeiros 
es na 
China. 

Não há a 
clareza na 
informaçã
o. 

Competência
s dos 
enfermeiros. 

A competência de 
atendimento clínico foi 
avaliada como mais 
expressivo, enquanto à 
liderança foi classificada 
como o menor entre os 
empregadores. 

5.Cluster 
Randomized 
Controlled 
Trial of An 
Aged Care 
Specific 
Leadership 
and 
Management 
Program to 
Improve 
Work 
Environment, 
Staff 
Turnover, 
and Care 
Quality 
 
(Cochrane 
Library) 

JEON, Y.H et 
al. 2013 

Avaliar a 
eficácia de 
um 
programa 
de 
liderança e 
gestão no 
cuidado ao 
idoso. 
 

503 
enfermeir
os  

Um 
programa de 
12 meses de 
Liderança 
Clínica em 
Cuidados à 
Velhice 
(CLiAC) para 
gerentes. 

Habilidades de 
liderança e 
gerenciamento em 
gerentes de cuidados a 
idosos que podem ser 
estimuladas e usadas 
para mudar 
comportamentos de 
liderança a um custo 
razoável. 

6.Exploring 
Supervisor-
Related Job 
Resources 
as Mediators 
between 
Supervisor 
Conflict and 
Job Attitudes 
in Hospital 
Employees 
 
(Cochrane 
Library) 

ELFERING, A 
et al. 2017 

Hipótese 
propõe, 
que os 
conflitos 
com o 
supervisor 
preveem 
níveis mais 
baixos de 
suporte. 

1.073 
funcionári
os de 
hospitais 
que 
agregam 
de 14 
suíços. 

Conflitos. Funcionários do hospital 
que passam por 
conflitos com seus 
supervisores correm o 
risco de reduzir os 
recursos interpessoais, 
o bem-estar prejudicado 
e as atitudes de 
trabalho menos 
positivas. 

7.The case 
for nursing 
leaders on 
hospital 
boards 
 
(PubMed) 

WEISS, C.S,  
PETKER, J.D. 
2015 

Identificar a 
importância 
do chefe de 
enfermage
m como 
membro 
votante no 
conselho 
diretor. 

Não há a 
clareza na 
informaçã
o. 

Chefe oficial 
de 
enfermagem 

Além de abordar a 
documentação clínica 
e operações clínicas, o 
conselho está engajado 
em um processo de 
planejamento 
estratégico. 

                                                                                                 (O quadro 1 continua na próxima página) 

 

 

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84917706449&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84917706449&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84917706449&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84917706449&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84917706449&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=56446273200&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=56446940200&origin=resultslist&zone=contextBox
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Título/bases de 
dados 

Autores 
e ano 

Objetivo Amostra 

(Intervençã
o/ 

fenômeno 
de interesse 

Escalas usadas, 
resultados/conclusões 

8.A nurse 
manager 
succession 
planning model 
with associated 
empirical 
outcomes 
 
(PubMed) 

TITZER, 
J.L, SHIR
EY, M.R e 
HAUCK, 
S. 2014 

Avaliar as 
percepções 
de liderança 
e 
competência 
gerencial 
após um 
programa. 

Não há a 
clareza 
na 
informaçã
o. 

Percepções 
de liderança 
e 
competência 
gerencial. 

Competências de 
liderança e gestão 
aumentaram 
significativamente após o 
programa de liderança. 

9.Nursing 
leadership 
competence: 
Concepts, 
essencial 
attributes and 
the role of the 
nurse leader  
 
(LILACS via 
BVS) 

SILVA 
VLS e 
CAMELO 
SHH. 
2013 

Analisar os 
significados 
de liderança 
em 
enfermagem. 
 

14 
artigos. 
Revisão 
integrativ
a. 

Significados 
de liderança 
em 
enfermagem
. 

Conclui-se que a 
liderança é uma das 
competências essenciais 
do enfermeiro, devendo 
ser conquistada e 
aprimorada. 

10.Desafios 
para a gerência 
do cuidado em 
emergência na 
perspectiva de 
enfermeiros 
 
(LILACS via 
BVS) 

SANTOS,
J.L.G et 
al. 2013 

Identificar os 
desafios dos 
enfermeiros 
na gerência 
do cuidado 
em um 
serviço 
hospitalar. 

20 
Enfermeir
os. 

Desafios dos 
enfermeiros 
na gerência 
do cuidado 
em um 
serviço 
hospitalar 

Os principais foram 
gerenciamento da 
superlotação, 
manutenção, qualidade 
do cuidado e utilização da 
liderança como 
instrumento gerencial.  

11.Prazer e 
sofrimento no 
exercício 
gerencial do 
enfermeiro no 
contexto 
hospitalar 
 
(CINAHL) 

SANTOS,
J.L.G et 
al. 2013 

Analisar os 
fatores de 
prazer e 
sofrimento 
no exercício 
gerencial do 
enfermeiro 
no contexto 
hospitalar. 

19 
enfermeir
os. 

Exercício 
gerencial do 
enfermeiro 
no contexto 
hospitalar. 

É considerada fonte de 
prazer quando 
há crescimento pessoal e 
profissional, reconhecime
nto e satisfação; e fonte 
de sofrimento quando há 
dificuldades no 
relacionamento com a 
equipe de trabalho e da 
sobrecarga de trabalho. 

12.O trabalho 
gerencial da 
enfermagem: 
conhecimento 
de profissionais 
enfermeiros 
sobre suas 
competências 
gerenciais 
 
(CINAHL) 

DAMASC
ENO, 
C.K.C.S 
et al. 
2016 

Conhecer as 
competência
s do 
enfermeiro 
no campo da 
gestão nas 
instituições 
públicas de 
saúde. 

12 
gerentes 
de 
enfermag
em. 

Competênci
as do 
enfermeiro 
no campo da 
gestão. 

Os gerentes de 
enfermagem apesar de 
não dominarem as teorias 
administrativas, 
demonstraram 
conhecimento suficiente 
sobre administração 
hospitalar, o que lhes 
permitem um bom 
desempenho gerencial. 

Fonte: elaboração própria.                                                       

 

https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890325035&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890325035&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890325035&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890325035&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890325035&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890325035&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890325035&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=36616065200&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=36616065200&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=8932103200&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=8932103200&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=8932103200&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=8932103200&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=36652535800&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-84890845466&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55646194800&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=55646194800&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6603199107&origin=resultslist&zone=contextBox
https://www-scopus.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?authorId=6603199107&origin=resultslist&zone=contextBox


16 

 

Devido a observação das citações acima, em que se pode perceber que há 

pouca propriedade de conhecimentos teóricos por parte dos enfermeiros, que 

sustente uma boa atuação enquanto líder. Para o desenvolvimento desta 

dissertação foi elegido o Grid Gerencial de Blake e Mouton (1978), com a adaptação 

de Manola (2013), para a compreensão dos estilos de liderança do enfermeiro na 

emergência hospitalar, com base no Grid Gerencial de Blake e Mouton (1978), com 

a adaptação de Manola (2013). 

Objetivo Geral: 

Compreender a percepção dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem 

sobre a liderança dos enfermeiros, em emergência hospitalar, com base no Grid 

Gerencial de Blake e Mouton (1978), com a adaptação de Manola (2013). 

Objetivos específicos: 

Identificar os estilos de liderança mais expressivos por enfermeiros, na 

percepção dos enfermeiros e dos técnicos em enfermagem, de uma emergência 

hospitalar, tendo por base o Grid Gerencial, com a adaptação de Manola (2013). 

Verificar se há diferença significante entre as percepções dos enfermeiros e 

técnicos em enfermagem de uma emergência hospitalar, em relação aos cinco 

estilos de liderança, de acordo com o Grid Gerencial de Blake e Mouton (1978) e 

discutir as associações das questões sugeridas por Manola (2013). 
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2.REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.Competências gerais  e gerenciais em enfermagem  

Na enfermagem, as competências gerais e gerenciais foram introduzidas na 

grade curricular por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs (2001), em 

que o enfermeiro deve possuir uma formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, com base no rigor científico, intelectual, pautado em princípios éticos. 

Neste documento estão as seis competências gerais: atenção à saúde, tomada de 

decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, educação 

permanente (BRASIL, 2001). 

Para Gomez e Costa (1999), o trabalho de enfermagem organizou-se em três 

direções: no sentido de organizar o cuidado do doente, o que se deu pela 

sistematização das técnicas de enfermagem; no sentido de organizar o ambiente 

terapêutico, por meio de mecanismos de purificação do ar, limpeza e outros; e no 

sentido de organizar os agentes de enfermagem, por meio de treinamento, utilizando 

as técnicas e mecanismos disciplinares. 

Seguindo essa ideologia, pode-se refletir que a enfermagem já executa o 

gerenciamento em seu trabalho desde os primórdios pois os profissionais são 

capazes de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais 

prevalentes no perfil epidemiológico nacional. Destaca-se as competências gerais na 

área da enfermagem: 

▪ Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 

profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 

responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, 

com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;  
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▪ Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia 

e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

▪ Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;  

▪ Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva 

e eficaz; 

▪ Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou líderes na equipe de 

saúde; 

▪ Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por 

meio de redes nacionais e internacionais (BRASIL, 2001). 
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2.2.A liderança e seus conceitos 

Embora o fenômeno da liderança seja tradicionalmente pesquisado e 

publicado, sua complexidade e multidimensionalidade dificultam a possibilidade de 

um consenso (BIANCHI, QUISHIDA e FORONI, 2017). Pressupõe-se que os líderes 

devem atuar no sentido de conduzir indivíduos mediante as complexidades das 

organizações, que vivem em constantes mudanças, o que dificulta a compreensão 

(CUNHA et al, 2017).  

Os autores Bowditch e Buono (2006, p. 144), definem liderança como um 

processo de influência, geralmente por uma pessoa, por meio do qual outra pessoa 

ou grupo são orientados para o estabelecimento e o alcance de determinadas 

metas. Esta posição agrega-se ao raciocínio de Robbins et al (2010), que acredita 

que a liderança, está inserida em um contexto social, presente em grupos de 

indivíduos.  

Para Bergamini (2012), é a capacidade de uma pessoa influenciar uma outra 

pessoa ou grupo e as competências relacionadas à liderança permanecem 

constantes. Nosso entendimento do que são, como operam e as formas pelas quais 

as pessoas aprendem é que vai se modificando e se readequando. Essas mutações 

provocam alterações no próprio entendimento do que é liderança.  

2.3.Características de personalidade na liderança 

Dentre as reflexões sobre a liderança destaca-se a obra de Chiavenato 

(2005), em que aponta a liderança como uma função das necessidades existentes 

numa determinada situação. Consiste numa relação entre um indivíduo e um grupo, 

e ela é exercida por meio da influência interpessoal estabelecida entre o líder e os 

liderados. Partindo da influência interpessoal como um comportamento, a principal 

teoria que explica a liderança por meio de estilos de comportamento, sem se 

preocupar com características de personalidade, é a que se refere a três estilos de 

liderança: autoritária, liberal e democrática, como ilustra o (quadro 2) a seguir. 
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Quadro 2 - Características de personalidade por Chiavenato (2005). 

Cronograma de 
Trabalho 

Liderança 
Autocrática 

Liderança 
Democrática 

Liderança 
Liberal 

Tomada de decisões 

Apenas o líder decide 
e fixa as diretrizes sem 
qualquer participação 
do grupo. 

As diretrizes são 
debatidas e decididas 
pelo grupo que é 
estimulado e assistido 
pelo líder. 

Total liberdade para a 
tomada de decisões 
grupais ou individuais, 
com participação 
mínima do líder. 

Programação dos 
trabalhos 

O líder determina 
providências para a 
execução das tarefas, 
uma por vez, na 
medida em que são 
necessárias e de modo 
imprevisível para o 
grupo. 

O próprio grupo 
esboça providências e 
técnicas para atingir o 
alvo com o 
aconselhamento 
técnico do líder. As 
tarefas ganham novos 
contornos com os 
debates. 

A participação do líder 
no debate é limitada 
apresentando apenas 
alternativas ao grupo, 
esclarecendo que 
poderia fornecer 
informações desde que 
solicitada.  

Divisão do trabalho 

O líder determina qual 
a tarefa que cada um 
deverá executar e qual 
seu companheiro de 
trabalho.  

A divisão das tarefas 
fica a critério do grupo 
e cada membro tem 
liberdade de escolher 
seus próprios colegas. 

Tanto a divisão das 
tarefas quanto a 
escolhas dos colegas 
fica por conta do 
grupo. Com absoluta 
falta de participação do 
líder. 

Participação do líder 

O líder pessoal e 
dominador nos elogios 
e nas críticas ao 
trabalho de cada um. 

O líder procura ser um 
membro normal do 
grupo. É objetivo e 
estimula com fatos, 
elogios ou críticas.  

O líder não faz 
nenhuma tentativa de 
avaliar o curso das 
coisas. Faz apenas 
comentários quando 
perguntado. 

Fonte: CHIAVENTATO, 2005. 

Sendo assim, o perfil de liderança pode influenciar tanto no relacionamento da 

equipe, quanto da produção do setor. Por isso é importante ter um instrumento que 

identifique e norteie sobre o estilo de liderança mais adequado para determinado 

grupo de liderados, para a obtenção de melhores resultados possíveis. 

2.4.Modelo Big Five: traços de liderança 

Outra forma de aprimorar o exercício da liderança é a através do modelo Big 

Five, estabelecido por Martin et al (2003), que começou a ser estruturado no início 

da década de 1930, quando McDougall sugeriu analisar a personalidade a partir de 

cinco fatores independentes, que na época foram denominados: intelecto, caráter, 

temperamento, disposição e humor. 

De acordo com Gosling, Rentfrow e Swann (2003), a estrutura dos Big Five é 

um modelo hierárquico de traços de personalidade com cinco dimensões gerais que 

representam a personalidade ao mais alto nível de abstração, sendo que cada um 
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dos fatores apresenta dois polos (extroversão e introversão). E a busca de sinais 

nos traços pessoais, qualidades e características humanas, podem colaborar com 

líderes que nascem com características favoráveis, que os distinguem como um dom 

(ROBBINS, 2010, p. 360). 

Detalhamento das cinco dimensões: 

▪ Extroversão (afetividade positiva): traço que predispõe as pessoas para 

experimentarem estados emocionais positivos e para se sentirem bem consigo 

mesmas e com o mundo, tendem a ser sociáveis, afetuosos e amistosos; 

▪ Neuroticismo (afetividade negativa): tendência para vivenciar estados 

emocionais negativos, para se sentir sob stress, para encarar o mundo e a si 

próprio, como negativo. Frequentemente associado à doença mental, o Neuroticismo 

é um traço que todos os sujeitos sãos possuem, de certa forma; 

▪ Amabilidade: permite distinguir entre os sujeitos que têm facilidade de 

relacionamento com os outros e os que não têm; 

▪ Consciensiosidade: encarada como um bom preditor do desempenho 

profissional, na medida em que reflete o grau em que a pessoa é cuidadosa e 

perseverante. Estes sujeitos são autodisciplinados e resistentes a impulsos 

distrativos e a tentações, tendem a ser mais orientados à organização, ao 

planeamento e à conclusão de tarefas; 

▪ Abertura à experiência: está relacionado com o grau em que o sujeito possui 

um vasto campo de interesses ou antes prefere dedicar-se a atividades limitadas, 

assume ou evita o risco (JOHN e SRIVASTAVA,1999). 

Neste sentido, representa um movimento de reabilitação dos mesmos, há 

vários anos esboçado, e atingindo, por seu intermédio, sua plena expressão. Na 

medida em que a teoria reivindica para os traços, considerando, portanto, que eles 

são constitutivos necessários da personalidade, ela coloca o problema dos seus 

mecanismos de influência e esboça soluções, no sentido de os identificar e 

clarificar (LIMA e SIMÕES, 2000). 
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2.5.Teoria comportamental na liderança 

Segundo Buono e Bowditch (2002), a teoria do comportamento, foi 

identificada por meio de resultados obtidos com pesquisas realizadas em pequenos 

grupos de crianças, destacou três estilos de líderes: o autocrático, o democrático e o 

laissez-faire (liberal). 

▪ Autocrático: alguém que define diretrizes com embasamento em seu ideal 

próprio ou institucionais. 

▪ Democrático: compartilha informações, criando um relacionamento entre líder-

seguidor, pois a interação através de propostas, sugestões, debates e opiniões cria 

um ambiente de confiança e probabilidade de assertividade nas decisões. 

▪ Laissez-faire (liberal): tendência em priorizar a liberdade, o que pode resultar 

na desorganização das direções tomadas (BUONO E BOWDITCH, 2002). 

No estudo de Rosado (2015), fez com que os investigadores se centrassem 

no seu comportamento, pois o fato de os traços de personalidade do líder não se 

demonstrarem suficientes para distinguir um líder eficaz de não eficaz, fez com que 

os investigadores se centrassem no seu comportamento. 

Para Robbins (2009), há uma diferença entre as teorias de traços e as de 

comportamentos, em termos de aplicação. Se a teoria dos traços fosse válida o 

indivíduo nasceria líder ou não. Por outro lado, baseado na teoria do 

comportamento, seria possível treinar os indivíduos que desejassem ser líderes 

eficazes. As tentativas mais importantes para explicar a liderança em termos 

comportamentais foram os estudos da Ohio State University, os estudos da Michigan 

University, o Grid Gerencial, desenvolvido por Blake e Mounton, e os estudos 

Escandinavos. 

2.6. A liderança a luz do grid gerencial de Blake e Mounton  

Os possíveis métodos que podem ser utilizados pelo líder são explicados na 

matriz do grid gerencial desenvolvido por Blake e Mouton (1978), constituído por 

cinco pontos de referência para as atitudes e práticas gerenciais. Esta matriz ainda é 

muito utilizada pelas organizações para compreender o comportamento do líder, 
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pois leva em consideração dois parâmetros da orientação: a orientação para a 

produção e para as pessoas, porém, o tipo de comportamento é flexível, não sendo 

fixado somente em um desses pontos (BLAKE e MOUTON, 1987). 

O grid gerencial versa por 5 tipos possíveis de estilo de liderança, sendo: 1. 

Obediência a autoridade (9,1): a preocupação máxima com a tarefa e mínima com 

as pessoas. 2. Gerência de Clube de Campo (1,9): a preocupação máxima com as 

pessoas e mínima com a produção, o que caracteriza o líder que faz do ambiente do 

trabalho um “Clube de Campo”. 3. Gerência Empobrecida (1,1): a preocupação 

mínima com a tarefa e com as pessoas caracteriza o líder que desempenha uma 

gestão empobrecida. 4. Gerência de Organização Humana (5,5): o meio-termo. 5. 

Gerência de Equipe (9,9): a máxima preocupação com a tarefa e com as pessoas 

(BOWDITCH e BUONO, 2004, p. 40).  

A ideia de aproximar produção e pessoas é um dos principais aspectos 

destacados no grid gerencial, explorando os principais estilos gerenciais que podem 

ser adotados. Este instrumento é composto por seis diferentes dimensões, e cada 

uma possui a qualidade relativa à produção e as pessoas, sugerindo o quanto o 

estilo de liderança pode ser orientado para um e para o outro (VERSIANI, CAEIRO e 

NETO, 2017). 

A liderança compreende a habilidade do enfermeiro-líder de influenciar sua 

equipe, visando alcançar objetivos compartilhados pelo grupo com finalidade para o 

atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e suas famílias (AMESTOY 

et al, 2014). 

Inúmeras são as adversidades que esta atividade impõe durante o percurso 

de trabalho no cargo de chefia e na liderança da equipe, seja nas conquistas, ou 

mesmo nas dificuldades enfrentadas durante este processo, proporcionando aos 

enfermeiros novas oportunidades para buscar competência e responsabilidade 

clínica, expandidas como meio de avançar em suas carreiras (MOURA et al, 2013). 

Constata-se que as formas de identificar o líder pelo seu comportamento, 

reforçam a ideia de que a liderança pode ser adaptável ao estilo proposto, o que traz 

uma visão de que os resultados e a política de cada estrutura organizacional 



24 

 

poderão ser influenciados por um líder específico (MARTINS, ALMEIDA e 

VERGINO, 2015). 

2.7. A liderança e o processo de trabalho na emergência hospitalar 

Vale acentuar a diferença entre os conceitos urgência e emergência. A 

urgência é quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser 

resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco de morte. Na 

medicina, ocorrências de caráter urgente necessitam de tratamento médico e muitas 

vezes de cirurgia, contudo, possuem um caráter menos imediatista. Esta palavra 

vem do verbo “urgir” que tem sentido de “não aceita demora”. O tempo urge, não 

importa o que você faça para tentar pará-lo (GALLOTI, 2003). 

Emergência é quando há uma situação ou algo iminente, com ocorrência de 

perigo, incidente, imprevisto. A assistência em emergências e urgências se 

caracteriza pela necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço 

de tempo. Segundo a organização Pan-Americana de saúde, a unidade de 

emergência é destinada a promover a vida ou prevenir consequências críticas, os 

quais devem ser proporcionados imediatamente (GALLOTI, 2003) 

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), é uma rede 

complexa e que atende a diferentes condições (clínicas, cirúrgicas, traumatológicas, 

em saúde mental, entre outras. É composta por diferentes pontos de atenção, de 

forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de 

urgência. Desse modo, é necessário que seus componentes atuem de forma 

integrada, articulada e sinérgica (BRASIL, 2013, p.13). 

O componente da Atenção Hospitalar (AH) na Rede de Atenção às Urgências 

e Emergências no âmbito do SUS foi instituído pela Portaria MS/GM nº 2.395, de 11 

de outubro de 2011. O Componente da rede de Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências (RUE) é constituído por: 

1. Portas hospitalares de urgência e emergência; 

2. Enfermaria de retaguarda clínica; 

3. Unidades de cuidados prolongados e hospitais especializados em cuidados 

prolongados; 
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4. Leitos de terapia intensiva;  

5. Organização das linhas de cuidado prioritárias: Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM); do Acidente Vascular cerebral (AVC); da traumatologia (BRASIL, 2013, p. 43). 

Uma Unidade de Urgência e Emergência (UUE), constitui-se como um local 

de trabalho desafiante para profissionais de saúde, por conviverem com 

superlotação, demora no atendimento e tensão constante (BITTENCOURT e 

HORTALE, 2007). 

Profissionais de saúde frequentemente tem se deparado com situações que 

exigem uma ação imediata e rápida, para evitar risco de vida ao paciente. A Parada 

Cardiorrespiratória (PCR) pode ser citada como exemplo, e uma ação eficaz 

possibilita uma sobrevida cada vez maior dependendo do ritmo cardíaco inicial e do 

início precoce da reanimação (GONZALEZ et al, 2013). 

O déficit de conhecimento técnico científico pode gerar falhas que tornam 

cada vez mais frequentes a ocorrência de iatrogenia, e com isso o atendimento 

prestado deixa de ser sistematizado e qualificado (ALMEIDA e SOARES, 2011). 

Sabe-se que a enfermagem é parte fundamental da estrutura organizacional 

dos serviços de saúde e o enfermeiro traz em sua essência, o contato com o outro, 

seja no exercício da arte de cuidar, ou gerenciando equipes. Preocupa-se com quem 

cuida, uma vez que resolve conflitos e pratica a equidade na tomada de decisões, 

norteando-se pela ética e lei do exercício profissional (BALSANELLI e CUNHA, 

2006). 

A estrutura organizacional de uma emergência hospitalar deve ser composta 

de: acolhimento; classificação de risco/triagem; consultórios médicos; sala de 

medicação - azul; sala vermelha/ estabilização; sala amarela/semi-intensva sala 

verde/observação. Além de enfermarias de retaguarda clínica; Unidades de 

cuidados prolongados; leitos de terapia intensiva e organização das linhas de 

cuidado prioritárias (BRASIL, 2009, p. 10-11). 

O acolhimento pode ser definido como ato ou efeito de acolher expressa uma 

ação de aproximação, um “estar com” e “perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão, 

de estar em relação com, algo ou alguém. É esse conceito que deve ser seguido na 

porta de entrada (BRASIL, 2009, p. 10-11). 
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A classificação de risco é uma ferramenta que, além de organizar a fila de 

espera e propor outra ordem de atendimento que não a ordem de chegada, tem 

também outros objetivos importantes, como: garantir o atendimento, do usuário de 

acordo com grau de risco (BRASIL, 2009, p. 24-25). 

Área Vermelha, é nesta área que está a sala de emergência, para 

atendimento imediato dos pacientes com risco de morte.  Área Amarela, composta 

por uma sala de retaguarda para pacientes já estabilizados, porém que ainda 

requerem cuidados especiais, a pacientes críticos ou semicríticos (BRASIL, 2009, p 

30-31). Área Verde, composta pelas salas de observação, que devem ser divididas 

por sexo (feminino e masculino) e faixa etária (crianças e adultos), a depender da 

demanda. A sala azul, com menor complexidade - áreas de procedimentos médicos 

e de enfermagem (curativo, sutura, medicação, nebulização), (BRASIL, 2009, p. 37). 

Em todas essas subdivisões da emergência hospitalar é imprescindível a 

coordenação realizada pelo enfermeiro, pois deve realizar o gerenciamento de 

insumos, equipamentos e material humano), juntamente com as esquipes de 

enfermagem e multidisciplinar.  

Portanto, observa-se a necessidade da incorporação de novos conhecimentos 

e habilidades ao exercício assistencial e gerencial do enfermeiro, como competência 

relacional, ética, política e humanista (GARLET et al, 2009). 

O processo de trabalho em enfermagem tem como foco principal a 

organização da assistência. Para isso, são necessárias ações que englobam o 

planejamento compartilhado de modo que a equipe de enfermagem, sob a liderança 

do enfermeiro, desenvolva o trabalho de forma eficiente (AZEVEDO, 2010). 

Liderança é entendida como uma das funções do administrador, entretanto, 

alguns autores afirmam haver necessidade de desenvolver habilidades mais 

complexas que administrar. Existem ainda os defensores da existência de diferença 

entre liderar e administrar (MARQUIS e HUSTON, 2010, p. 51). 

O trabalho em saúde envolve trabalho em equipe, arranjos institucionais 

complexos e relacionamentos constantes entre seres humanos prestadores de 

cuidados de saúde e entre estes e seres humanos portadores de carência de saúde. 
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O trabalho no setor da saúde envolve problemas relacionados ao custo e ao 

acesso aos serviços de saúde. A escassez de recursos e a necessidade crescente, 

diversificada e múltipla de cuidados de saúde, por parte da população, tornam a 

gestão difícil e complexa, seja em nível macro ou micro, pois a gestão deve ser 

efetuada individualmente pelos trabalhadores (ALMEIDA, 2007). 

2.8.Educação permanente em saúde e a competência liderança 

A Educação Permanente em Saúde (EPS), é um conceito de processo 

educativo promovido pela organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) desde 

1984, ao considerar como síntese operativa da “educação no trabalho e para o 

trabalho” (BRASIL, 2004). A EPS foi instituída como Política Nacional por meio da 

Portaria nº 198/2004, que foi reformulada pela Portaria nº 1.996/2007, com o 

estabelecimento de novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política 

de EPS, de modo a adequá-la às diretrizes operacionais e ao regulamento do Pacto 

pela Saúde (BRASIL, 2007). 

A EPS ressalta relação aprendizagem-trabalho, sendo produzida no cotidiano 

dos serviços de saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam aos processos 

de trabalho. Uma das concepções adotadas é a da aprendizagem significativa, 

propondo transformar as práticas profissionais a partir de uma metodologia 

problematizadora, considerando os conhecimentos e as experiências já vivenciadas 

(BRASIL, 2007). 

Entende-se, portanto que as práticas de EPS surjam como um instrumento 

facilitador para o serviço; contudo, estas requerem uma construção diuturna e 

realimentada, a cada momento, com questionamentos que surgem ao longo da 

vivência dos profissionais, na prática (SENA et al, 2017). 

Um estudo realizado por Bomfim et al (2017), indica que ainda há dificuldades 

relacionadas à operacionalização da EPS como a formação e a capacitação 

insuficientes, sobrecarga e não valorização do trabalho, acompanhadas por 

sentimentos que deixam os trabalhadores da ESF em situação de vulnerabilidade, a 

qual reflete no cuidado aos usuários. 
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Entre graduandos de enfermagem predominam concepções com foco no 

saber biomédico e na transmissão de informações. Não raro, a formação resume-se 

a experiências curriculares que buscam instrumentalizar os estudantes para práticas 

educativas em saúde pautadas em saberes científicos e em mudanças individuais 

de comportamento, o que pode dificultar o exercício da educação permanente 

(COLOMÉ e OLIVEIRA, 2012). 

Nesse contexto, vale propor a implantação de um processo educativo 

permanente para qualificação contínua destes trabalhadores, que deve englobar 

criticamente todas as dimensões de seu trabalho, incluindo a gerência da 

assistência (MAZIERO et al, 2014). 

Para que a educação permanente ocorra de forma eficaz faz-se necessário 

levar em consideração o saber adquirido pelo enfermeiro nas experiências 

vivenciadas em seu trabalho. A valorização desse saber permite o apontar com 

clareza à realidade desse serviço, a expressão de suas necessidades, e 

problemática ao estimular o processo de educação, a troca de experiências e a 

evolução de novos saberes e de novas práticas (SOUZA, 2014). 

O dimensionamento adequado, a educação permanente, o relacionamento 

interpessoal positivo, o uso de ferramentas gerenciais facilitadoras, o modelo de 

gestão horizontalizado e o ambiente profissional saudável são essenciais à 

satisfação no trabalho, pois diminuem a rotatividade e propiciam a qualidade da 

assistência de enfermagem (PEREIRA, 2012). 

Portanto a educação permanente é uma ferramenta importante para o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados, podendo assim contribuir, com enfermeiros 

que ainda apresentam dificuldades em implementar as competências gerais e 

gerencias (BRASIL, 2001). 
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3.METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois possui caráter objetivo, busca 

medir determinado fenômeno, envolve coletar e analisar dados com modelagem de 

estatística descritiva e inferencial, tipo transversal, pelo uso de testes estatísticos 

que retratam as relações entre as variáveis (SOUZA, DRIESSNACK e MENDES, 

2007; COLLIS e HUSSEY, 2005, p. 26).  Num ponto no tempo (BURNS e GROVE, 

2001).  

Segundo Yin (2005) pode-se discorrer que este trabalho é um estudo de caso 

coletivo, pois envolve a estratégia de pesquisa aplicada à compreensão de várias 

dimensões do fenômeno com foco em um caso singular. 

3.1.Campo de pesquisa 

 A coleta de dados foi realizada no Hospital Municipal Carlos Tortelly, em 

Niterói, que é referência em emergência clínica hospitalar para adultos na região. 

3.2.Participantes do estudo 

Enfermeiros e técnicos em enfermagem, que atuam na emergência do 

Hospital Municipal Carlos Tortelly, onde os enfermeiros têm papel importante na 

organização de força de trabalho, gestão de insumos, e também de manter a 

comunicação entre os setores para a realização efetiva laboral do setor.  

Foram excluídos, os enfermeiros e técnicos em enfermagem que estavam 

afastados por algum tipo de licença/férias ou que se negaram a participar da 

pesquisa, contabilizando 77 enfermeiros e 202 técnicos em enfermagem, tendo sido 

excluídas, uma enfermeira e duas técnicas em enfermagem que se recusaram a 

participar. Vale ressaltar que foram utilizados pseudônimos identificados em 

números romanos para assegurar o sigilo dos participantes. 

3.3.Instrumentos para coleta de dados 

Optou-se por utilizar o questionário adaptado por Manola (2013), inspirado no 

Grid Gerencial fruto da obra de Black e Mouton (1978), que de acordo com Gil 

(2008, p. 121), o questionário corresponde a uma técnica de investigação composta 
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por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 

obter informações, aplicados no período de 30 de julho a 28 de setembro de 2018. 

O Grid Gerencial é gerado pelos eixos cartesianos em escala variando de 1 a 

9 e baseia-se na ideia de que há um estilo de liderança, em que ilustra as 

orientações dos líderes quanto importância que se dá à produção e ao 

relacionamento entre as pessoas. As dimensões do Grid Gerencial são expressas 

por um líder, a partir de cinco estilos básicos definidos por Blake e Mouton (1978), 

da seguinte forma: 

▪ Autoridade (9,1): enfatiza a obediência ao líder, pois há preocupação máxima 

com a tarefa e mínima com as pessoas, o que caracteriza o líder que se utiliza da 

autoridade para alcançar resultados. Este líder, em geral, age de maneira 

centralizadora e controladora. 

▪ Clube Campestre (1,9): há preocupação máxima com as pessoas e mínima 

com a produção, o que caracteriza o líder que faz do ambiente do trabalho um 

“Clube de Campo”. Este líder busca sempre a harmonia de relacionamentos, mesmo 

que tenha que sacrificar a eficiência e a eficácia do trabalho realizado. 

▪ Empobrecida (1,1): verifica-se preocupação mínima com a tarefa e com as 

pessoas, o que caracteriza o líder que desempenha uma gestão empobrecida. Este 

tipo de líder, em geral, adota uma postura passiva em relação ao trabalho, fazendo o 

mínimo para garantir sua permanência na organização. 

▪ Organização Humana (5,5): expressa o meio-termo, ou seja, há uma 

preocupação mediana com a produção e com as pessoas, o que caracteriza o líder 

que busca o equilíbrio entre os resultados, a disposição e ânimo no trabalho. 

▪ Equipe (9,9): representa a máxima preocupação com a tarefa e com o 

relacionamento interpessoal, o que caracteriza o líder que vê o trabalho em equipe 

sendoa a única forma de alcançar resultados, estimulando assim, a máxima 

participação e interação entre seus subordinados na busca de objetivos comuns 

(BOWDITCH e BUONO, 2004, p. 33-40). 
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Figura 2 - Grid Gerencial. 

 

Fonte: Blake e Mouton (1978) 
 
 

 Cabe salientar que Blake e Mouton (1978) atribuíram pares ordenados de 

valores tanto para avaliar a produção, quanto com o relacionamento entre as 

pessoas, em que o número 1 indica baixa preocupação, o 5 representa uma 

preocupação mediana e o 9, alta preocupação. Esta teoria traduz os estilos e seus 

respectivos pares ordenados: Equipe (9,9), Clube Campestre (1,9), Homem 

Organizacional (5,5), Empobrecido (1,1) e Autoridade (9,1).  

Manola (2013) realizou um instrumento inspirado no Grid Gerencial de Blake 

e Mouton (1987), em que há 10 (dez) perguntas, sobre liderança com cinco 

alternativas de resposta múltipla de escolha, baseada na escala Likert (1932), que 

varia no intervalo [1,5], seguindo a discriminação: 1= discordo totalmente; 2= 

discordo; 3= nem discordo nem concordo; 4= concordo e 5 = concordo totalmente. 

Na especificação para cada estilo foram elaboradas duas questões. 

▪ Questões 1 e 6: refere-se ao estilo Empobrecido (1,1), preocupação mínima 

com produção e pessoas; 

▪ Questões 2 e 7: refere-se ao estilo Clube Campestre (1,9), preocupação 

máxima com pessoas e mínima com produção; 
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▪ Questões 3 e 8: refere-se ao estilo Autoridade (9,1), preocupação máxima 

com produção e mínima com pessoas; 

▪ Questões 4 e 10 refere-se ao estilo Equipe (9,9): preocupação máxima com 

produção e pessoas; 

▪ Questões 5 e 9: refere-se ao estilo Homem Organizacional (5,5), preocupação 

mediana entre atenção a pessoas e produção. 

Vale salientar que Manola (2013), sugeriu dois questionários: sendo o “A”, 

(anexo 1) voltado para os líderes (enfermeiros) e o “B”, (anexo 2) está direcionado 

aos liderados (técnicos de enfermagem). 

A descrição do período para a aquisição das informações, que aconteceu em 

4 etapas: 

▪ Etapa 1: foi realizada uma primeira abordagem com os participantes da 

pesquisa. Nesse momento houve esclarecimentos sobre o termo de consentimento 

livre e esclarecido – TCLE, e tendo sido aceito, deu-se seguimento para a próxima 

etapa; 

▪ Etapa 2: efetuou-se a apresentação do questionário adaptado por Manola 

(2013); 

▪ Etapa 3: o questionário foi entregue ao participante da pesquisa para ser 

respondido sem interferência do pesquisador; 

▪ Etapa 4: os dados foram coletados uma única vez e preenchidos em planilha 

de cálculo.   

3.4.Tratamentos dos dados 

Optou-se por amostragem de conveniência não probabilística, por ser 

composta de indivíduos que atendem os critérios de seleção referente a enfermeiros 

e técnicos de enfermagem que se comprometeram em participar da pesquisa 

(STEPHEN et al, 2008, p. 50). 

Os perfis, líderes (anexo 1) e liberados (anexo 2), foram obtidos pela 

estatística descritiva, por meio da frequência relativa acumulada (%), média e 

coeficiente de variação (CV),  que arrolou os dados sobre sexo, idade, tempo de 



33 

 

formação, tempo de serviço no  hospital, carga horária de trabalho e exercício de 

outra atividade remunerada. Pela construção de tabelas de contingências permitiu 

associar variáveis duas a duas. Representações gráficas para a visualização, se 

necessário (SPIEGEL,1994, p. 2). 

Uma vez que a orientação de Manola indica que se façam duas proposições 

que conduzem a mesma percepção de estilo, cabe avaliar e estatisticamente se não 

há diferença de proporção de concordância nos grupos de líderes e liderados nas 

por questão e entre as questões. Caso se encontre o mesmo resultado para o teste 

de hipótese de diferença de proporções aplicado aos dois grupos para as duas 

proposições (SPIEGEL,1994, p. 258), acredita-se que as questões sejam similares. 

Esta opção de tratamento estatístico inferencial nesta dissertação torna uma 

contribuição a abordagem entre líderes e liderados a luz do grid gerencial entre os 

pares de questões correspondentes a cada estilo. Cada proposição foi avaliada 

segundo a escala de Likert (1932) em que possui cinco alternativas que indicam 

categorias discriminadas por: discordo totalmente (1), discordo (2), nem concordo e 

nem discordo (3), concordo (4) e concordo totalmente (5). 

Optou-se por tratar as informações em duas categorias, concordo e discordo, 

sendo que a primeira agregou as alternativas “Concordo e concordo totalmente” e a 

segunda, “discordo e discordo totalmente”, pois objetiva-se verificar se há 

associações entre as questões propostas. É importante avaliar o grau desta 

associação, o que conduzirá a calcular o coeficiente de correlação por atributos. 

(SPIEGEL,1994, p. 304-305). 

Uma vez que a escala de Likert utiliza uma escala nominal, optou-se pelo 

Coeficiente Kappa (GWET, 202) e Landis e Koch (1977), para avaliar o grau de 

concordância entre observadores. Desse modo é possível verificar a relação das 

percepções (níveis de concordância e discordância) dos cinco estilos de liderança 

entre enfermeiros e técnicos, por meio das respostas colhidas através do 

instrumento adaptado por Manola (2013). 

3.5.Aspectos Éticos e Legais 

O estudo seguiu a resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que prevê 

pesquisa com seres humanos, do Ministério da Saúde/Conselho Nacional da Saúde, 
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(BRASIL, 2012) e foi submetido a avalição do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/ 

UFF. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a carta de anuência, 

foram elaborados de acordo com as especificações sugeridas pelo CEP/UFF, 

presente em APÊNDICE 1, e o projeto foi aprovado pelo CEP/UFF em 25 de julho 

de 2018, pelo CAAE: 874444218.9.0000.5243, no (anexo 2). 
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4.RESULTADOS  

Para uma melhor compreensão das características dos participantes de 

pesquisa foram elaboradas duas tabelas, com a utilização da estatística descritiva, 

uma para líderes (tabela 1) e outra para liderados (tabela 2).  

Tabela 1 - Distribuição de frequência das variáveis relacionadas aos líderes.   

Variáveis N 
Percentual 

(%) 
Percentual acumulado 

(%) 
Média 

CV 
(%) 

Sexo      

Feminino 60 77,9 77,9 - - 
Masculino 17 22,1 100,0 - - 

Idade 
 

  
  

25 a 35 anos 29 37,7 37,7 - - 

35 a 45 anos 15 19,5 57,1 - - 
45 a 55 anos 31 40,3 97,4 - - 
55 a 65 anos 2 2,6 100,0 - - 

Total  77 100,00 - 40,8 6,7 

Tempo de formação      

6 meses a 1 anos 14 18,2 18,2 - - 

1a a 3 anos 4 5,2 23,4 - - 

3 a 5 anos 22 28,6 52,0 - - 

5 a 10 anos 26 33,8 85,7 - - 

10 a 15 anos 4 5,2 90,9 - - 

15 a 20 anos 5 6,5 97,4 - - 

mais de 20 anos 2 2,6 100,0   

Total 77 100,0 - 6,3 39,8 

Tempo de hospital      

6 meses a 1 ano 9 11,7 11,7 - - 

1 a 3 anos 12 15,6 27,3 - - 

3a 5 anos 18 23,4 50,6 - - 

5 a 10 anos 23 29,9 80,5 - - 

10 a 15 anos 7 9,1 89,6 - - 

15 a 20 anos 6 7,8 97,4 - - 

mais de 20 anos 2 2,6 100,0 - - 

Total 77 100,0 - 7,1 57,6 

Carga horária      

12 a menos de 24hs 1 1,3 1,3 - - 

24 a menos de 48 hs 62 80,5 81,8 - - 

48 a menos de 72hs 14 18,2 100,0 - - 

Total 77 100,0 - 40,1 8,53 

Outra atividade 
remunerada 

     

Não 74 96,1 96,10 244,1 - 

Sim 3 3,9 100,0 262,3 - 

Fonte: elaboração própria. 
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Em relação aos líderes, a maior parte dos participantes é do sexo feminino, 

(77,9%), sendo que a faixa etária mais representativa é de 45 a 65 anos (40,3%). O 

tempo de formação corresponde ao intervalo de 5 a 10 anos (33,8%), enquanto o 

tempo de serviço em hospitais apresentou variação de 5 a 10 anos (29,9%), tendo 

carga horária carga horária de 24 horas até 48 horas exclusivas (80,5%). A maioria 

não tem outra atividade remunerada fora da área da enfermagem (96,1%), o que 

mostra praticamente uma dedicação exclusiva. 

Tabela 2 - Distribuição de frequência das variáveis relacionadas aos liderados. 

Variáveis N 
Percentual 

(%) 
Percentual acumulado 

(%) 
Média 

CV 
(%) 

Sexo      

Feminino 187 92,5 92,6 - - 
Masculino 15 7,4 100,0 - - 

Idade      

18 a 25 anos 12 5,9 5,9 - - 

25 a 35 anos 46 22,7 28,7 - - 
35 a 45 anos 100 49,5 78,2 - - 

45 a 55 anos 27 13,3 91,6 - - 

55 a 65 anos 17 8,42 100,0 - - 

Total 202 100,0 - 43,6 3,8 

Tempo de formação      

6 meses a 1 anos 8 4,0 4,0 - - 
1a a 3 anos 15 7,4 11,4 - - 
3 a 5 anos 24 11,8 23,2 - - 

5 a 10 anos 48 23,7 47,0 - - 

10 a 15 anos 65 32,1 79,2 - - 
15 a 20 anos 28 13,8 93,1 - - 

mais de 20 anos 14 6,93 100,0 - - 

Total 202 100,0 - 10,4 14,8 

Tempo de hospital      

menos de 6 meses 3 1,49 1,49 - - 
6 meses a 1 ano 12 5,94 7,43 - - 

1 a 3 anos 39 19,3 26,7 - - 
3a 5 anos 22 10,8 37,6 - - 

5 a 10 anos 67 33,1 70,8 - - 
10 a 15 anos 43 21,2 92,1 - - 
15 a 20 anos 6 2,97 95,0 - - 

mais de 20 anos 10 4,95 100,0 - - 
Total 202 100,0 - 6,54 17,24 

Carga horária    - - 

12 hs ou mais 202 100,0 100,0 - - 
Total 202 100,0 - 24 - 

Outra atividade 
remunerada 

     

Não 188 93,1 93,1   
Sim 14 6,9 100,0 - - 
Total 202 100,0 - - - 

Fonte: elaboração própria.                                                         
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Em relação aos liderados, a maior parte dos participantes também é do sexo 

feminino (92,5%), porém com faixa etária mais jovem, entre 35 a 45 anos (49,5%), O 

tempo de formação corresponde ao intervalo de 10 a 15 anos (32,1%), 

representando assim, maior tempo de formação em relação aos líderes, tendo 

tempo de experiência hospitalar semelhante aos dos líderes, de 5 a 10 anos 

(33,1%), todos perfazem uma carga horária média de 12 horas ou mais e 93,07% 

não apresentam outra atividade remunerada. 

A avaliação da concordância entre líderes e liderados segundo as respostas 

observadas pela escala de Likert (discordo parcialmente, discordo, concordo 

parcialmente, concordo, concordo plenamente) relacionadas as dez proposições 

apresentadas foi tratada pelo Coeficiente Kappa, em que os autores Landis JR. e 

Koch GG (1997), sugerem uma interpretação do valor de Kappa. Se menor que 

zero, poor (pobre); entre 0,00 e 0,20, sligth (leve); entre 0,21 e 

0,40, fair (justo/razoável); entre 0,41 e 0,60, moderate (moderado); entre 0,61 e 

0,80, substantial (substancial) e entre 0,81 e 1,00, almost perfect (quase 

perfeito). Os valores de 0,26 e 0,13 para líderes e liderados, o que conduz a 

classificação fair(justo) e sligth (leve), respectivamente. 

Foi realizado o teste estatístico de significância para a igualdade das 

proporções da concordância advindas das alternativas da escala de Likert quando o 

líder ou liderado se posiciona em relação a um dos estilos de liderança, 

Empobrecido”, “Clube Campestre” e “Autoridade. Os resultados deste procedimento 

foram inseridos no (quadro 3). 

Quadro 3 - níveis de concordância segundo o coeficiente Kappa. 

Estilos Questão Nível de concordância Valores 

Empobrecido 
Q1 Não Existe Concordância  (0,00) 

Q6 Não Existe Concordância (0,00) 

Clube 
Campestre 

Q2 Não Existe Concordância  (0,00) 

Q7 Não Existe Concordância  (0,00) 

Autoridade 
Q3 Não Existe Concordância  (0,00) 

Q8 Não Existe Concordância (0,00) 

Equipe 
Q4 Concordância Razoável  (0,26) 

Q10 Concordância Leve  (0,13) 

Organizacional 
Q5 Concordância Leve  (0,13) 

Q9 Concordância Razoável  (0,26) 

Fonte: elaboração própria.            
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Observou-se que não existiu concordância entre líderes e liderados para os 

pares de proposições nos estilos: “Empobrecido”, “Clube campestre” e “Autoridade”. 

Cabe lembrar que o estilo “Empobrecido” refere-se ao perfil de um líder que tem 

pouca preocupação com o relacionamento interpessoal e com a produção do setor, 

enquanto o “Clube Campestre” o líder tem grande preocupação com o 

relacionamento entre as pessoas e tende a deixar a produção a desejar, finalmente 

o estilo “Autoridade” tem grande preocupação com a produção e pouca com o 

relacionamento, o que mostra que na que a equipe de enfermagem não pratica os 

conceitos de competência liderança de forma adequada. 

O estilo “Equipe” mostrou uma concordância razoável para a questão 4, 

enquanto que para a questão 10 uma concordância moderada, o que vai de 

encontro a proposta de Manola (2013), pois era esperado o nível de concordância 

igualitário. Vale ressaltar que o estilo equipe faz referência a um líder com grande 

preocupação para o relacionamento entre as pessoas e com a produção do setor, o 

que ainda não foi atingido de forma similar entre líderes e liderados. As questões 

devem ser repensadas em relação a estrutura para o questionamento. 

Há divergência das questões 5 e 9, que aferem o estilo “Organizacional”, pois 

a primeira apresentou concordância moderada e a última concordância razoável, o 

que representa um conceito ainda não cristalizado de um líder que tem preocupação 

mediana com a produção e com o relacionamento interpessoal. É importante que se 

faça uma avaliação das diferenças de proporções observadas nas respostas das 

questões individualizadas entre líderes e liderados, e também, entre as questões de 

cada estilo, tanto para líderes quanto para liderados.   

Para analisar a diferença de proporções das respostas dos líderes e liderados 

por estilo de liderança foi utilizado estatística inferencial segundo o teste de 

diferenças de proporções entre questões. 
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Quadro 4 – Frequência relativa dos estilos de liderança. 

Especificação 
 

Empobrecido 
Clube 

Campestre 
Autoridade Equipe Organizacional 

Q1 Q 6 Q 2 Q 7 Q3 Q 8 Q 4 Q10 Q5 Q9 

LÍDERES 

Empobrecido 5 5  
 

 Clube campestre 

 

5 17 

Autoridade 

 

8 10 

Equipe 
 

75 66  

Organizacional  67 47 

Frequência relativa em relação 
aos 77 líderes (%) 

6,490
0 

6,490
0 

6,49
00 

22,08
00 

10,3
900 

12,99
00 

97,4
000 

85,7
100 

87,01
00 

61,0400 

Risco probabilístico (p valor) para 
o teste de Igualdade de 

Proporções entre as questões de 
cada estilo (%) 

0,0000 0,0046 0,0000 0,0000 
50,0000 

 

LIDERADOS 

Empobrecido 38 29  
 

 
 

Clube campestre 

 

43 36 

Autoridade 

 

57 77 

Equipe 
 

159 157 

Organizacional  157 137 

Frequência relativa em relação 
aos 202 liderados (%) 

18,81
00 

14,36
00 

21,2
900 

17,82
00 

28,2
200 

38,12
00 

78,7
100 

77,7
200 

77,72
00 

67,8200 

Risco probabilístico (p valor) para 
o teste de Igualdade de 

Proporções entre as questões de 
cada estilo (%) 

0,0000 0,0000 
 

50,0000 
 

0,0000 0,0000 

Fonte: elaboração própria.            

Descrição dos resultados sobre a frequência relativa dos estilos de liderança: 

▪ Estilo Equipe: A frequência relativa mostra que o estilo mais frequente é o 

“Equipe” para os líderes, valores de 97,40% e 85,71% para as questões quatro e 

dez, respectivamente, sendo que para os liderados, estas questões apresentaram 

valores de 78,71% e 77,72%, respectivamente. Estes resultados mostram que há 

convergência entre as questões com um risco probabilístico aceitável para a 

hipótese de igualdade de proporções referentes as questões pertinentes a este 

estilo. Portanto, os enfermeiros que atuam como líderes tem uma percepção similar 

de equipe, isto é, os liderados compreendem a missão de um líder. 

▪ Estilo Organizacional: os líderes mostraram que as frequências relativas da 

questão cinco e nove foram de 87,01% e 61,04%, respectivamente, mas o risco 

probabilístico não poderia ser aceitável. Em relação aos liderados, estas questões 

tiveram percentuais de 77,72% e 67,82%, com risco probabilístico nulo. Dessa forma 

pode-se considerar que a frequência relativa neste caso é menos segura para os 
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líderes do que para os liderados. Este estilo é percebido de forma mais contundente 

em relação aos liderados do que para os líderes.  

▪ Estilo Autoridade: as questões três e oito indicaram relativos de 10,39% e 

12,99%, respectivamente, para líderes, podendo-se considerar que não há diferença 

significativa. Nestas questões, os liderados apontaram percentuais de 28,22% e 

38,12%, o que não foi considerado como igualdade de proporções, pois apresentou 

um risco probabilístico elevado, não aceitável. Estas estatísticas enfatizam que este 

estilo não é visto de forma similar pelos dois grupos. 

▪ Estilo Clube Campestre: mostrou que as frequências relativas da questão dois 

e sete de 6,49% e 22,08%, respectivamente para os líderes, sendo que apesar dos 

valores serem diferentes, podem ser considerados probabilisticamente iguais, mas 

com risco de 0,0046%. Cabe a dúvida da similaridade sobre a coerência destas 

proposições elaboradas na adaptação do instrumento de Manola (2013). No caso 

dos liderados, os percentuais para estas questões foram 21,29% para a questão 

dois e 17,82% para a questão sete. O teste de diferença de proporções destas 

questões mostrou risco probabilístico nulo para a hipótese de igualdade de 

proporções entre os dois grupos, líderes e liderados. 

▪ Estilo Empobrecido: no grupo dos líderes foi percebida a igualdade das 

questões um e seis, tendo valores relativos de 6,49% para ambas, o que afere que 

as proposições são convergentes. Em relação aos liderados, os relativos foram 

18,81% e 14,36%, para estas questões, mas foi verificada a igualdade dos 

percentuais com risco praticamente nulo. As questões deste estilo foram percebidas 

idênticas probabilisticamente para ambos os grupos, o que consolida a proposta do 

instrumento de Manola (2013), para este estilo. 
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5.DISCUSSÃO 

▪ Caracterização sócio demográfica e a percepção dos líderes (enfermeiros), 

sobre a liderança: 

O perfil sócio demográfico encontrado nesta dissertação é semelhante a um 

censo realizado nos 18 maiores hospitais público no município do Rio de Janeiro, 

onde a maioria dos enfermeiros é do sexo feminino (87,3%) (FERNANDES, J.C et al, 

2016). 

Nesta pesquisa a faixa etária mais frequente está entre 45 e 55 anos (40,3%) e 

de acordo com Machado et al (2015), pode ser considerado que parte destes líderes 

estão na fase definida como “Desaceleração profissional”, que são aquelas pessoas 

com idade entre 51-60 anos (11,4%) que já não se aventuram em trabalhos ou 

mesmo atividades novas, demonstrando pouca recepção para mudanças. 

E há um grupo na fase da “Aposentadoria”, os que têm idade acima de 61 

anos, que parcialmente ou totalmente, ou estão se preparando para saírem. O 

tempo percorrido desde a conclusão da graduação está entre 5 a 10 anos (33,8%) e 

a maior parte dos enfermeiros declararam menos de cinco anos (55,1%), resultado 

próximo do encontrado no estudo de Ribeiro, Ramos e Mandú (2014). 

Sendo assim, um ponto interessante, é mostrado que embora os líderes sejam 

mais velhos em relação aos liderados, eles têm menos tempo de formação e este 

fato pode estar associado a pouco domínio de suas habilidades profissionais. No 

tocante ao tempo de exercício da profissão relacionado ao trabalho hospitalar, a 

maioria, desempenha as atividades no intervalo entre 5 a 10 anos (29,9%), 

semelhante ao tempo de experiencia dos liderados (29,9%). Porém, é importante 

citar que no grupo de líderes, também há uma parte relevante que declarou ter 

menos tempo de experiencia, de 3 a 5 anos (23,4%), mas isto não ocorre para os 

liderados. 

 De acordo com uma pesquisa similar a esta dissertação, que foi executada por 

Silva et al, (2016), a média de experiencia hospitalar é de 15 anos. Vale lembrar que 

segundo uma pesquisa elaborada por Amestoy (2017), os enfermeiros consideram 

que a liderança vai se fortalecendo ao longo do tempo e, por este motivo, 

mencionaram dificuldades para exercê-la no início da profissão. Desta forma o 
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tempo de experiencia pode ser causa para a dificuldade em alcançar um estilo de 

liderança considerado ideal “Equipe”. 

O período de carga horária mais comum é de 24 horas a menos de 48 horas 

(80,5%), o que representa uma jornada cansativa, e para Silva et al, (2018), este 

fato pode favorecer sintomas de estresse pelos profissionais de enfermagem como: 

sensação de desgaste, cansaço e sobrecarga no trabalho. Sabe-se que as 

características inerentes ao processo de trabalho em enfermagem, assim como as 

condições de trabalho a que estão expostos, podem acelerar o desenvolvimento do 

estresse e a manifestação de seus sintomas. A minoria possui outra atividade 

remunerada (3,9%) e segundo Ribeiro, Ramos e Mandú (2014), somente 11,6% 

declararam possuir outra atividade remunerada fora da área de enfermagem. 

▪ Caracterização sócio demográfica e a percepção dos liderados (técnicos em 

enfermagem): 

Entre os liderados também há uma supremacia do sexo feminino (84,6%) o que 

se confirma na pesquisa de Ferreira e Lucca (2015) e são um pouco mais jovens 

que os líderes, na faixa de 35 a 45 anos (49,5%). Segundo a visão de Machado et al 

(2015), enfermeiros entre 36-50 anos podem ser considerados integrantes na fase 

denominada de “Maturidade profissional”, em que são profissionais em pleno 

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, técnicas e práticas de 

enfermagem. Neste momento, as escolhas são guiadas pela lógica racional e feitas 

com o olhar atento às oportunidades de trabalho, quando assume a plenitude de sua 

vida profissional e passa a ter domínio de suas habilidades e destrezas cognitivas. 

Vale destacar que nem os líderes e nem liderados possuem idade inferior a 25 

anos, logo não estão na primeira fase, a dos recém-formados, período ainda sem 

definição clara da área de atuação e como se dará sua inserção no mercado de 

trabalho. Na 2ª Fase, “Formação Profissional”, as pessoas que estão na faixa etária 

entre 26 a 35 anos, buscam a qualificação para os serviços (MACHADO, M.H et al, 

2015) e nenhum dos dois grupos se encontram nessa fase, o que pode ser um ponto 

relacionado a resistência a atualização de conhecimentos.  

Dessa forma, não se verificam fatores que indiquem procura espontânea por 

atualizações de conhecimentos científicos, o que conduz a necessidade de 
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investigar quais são as melhores estratégias para uma intervenção da educação 

permanente, para que ocorra uma melhora sobre a compreensão do estilo ideal 

“Equipe” para os líderes e liderados.  

Os liderados ainda possuem um agravante sobre esse aspecto, pois possuem 

mais tempo de formado que os líderes, de 10 a 15 anos (32,1%), resultado pouco 

próximo de Machado et al (2016), em que a maior parte dos auxiliares e técnicos 

concluíram sua formação entre 6 e 20 anos decorridos (50,6%), o que leva ao 

pensamento de que estão a mais tempo sem reciclar seus conhecimentos em 

relação aos líderes e que tem exercido o oficio da enfermagem hospitalar no mesmo 

período que os líderes, cerca de 5 a 10 anos (33,1%). 

Vale enfatizar que todos estão expostos a grandes jornadas de trabalho, 

cumprindo 12 horas ou mais, o que mostra ser uma profissão que exige muita 

dedicação, fator que contribui para maior nível de estresse associado com a 

Síndrome de Burnout. Os profissionais que lidam com situações de emergência, por 

entrarem em contato com eventos traumáticos, estão mais suscetíveis ao 

comprometimento de seu bem-estar físico e emocional (MELO e CARLOTTO, 2016). 

▪ Estilos de liderança mais expressivos, pelo Grid Gerencial e as associações 

das questões sugeridas por Manola (2013): 

O estilo mais frequente foi “Equipe”, aferido pelas questões cinco e nove que 

apresentaram valores relativos de 87,01% e 61,04%, respectivamente, com um risco 

nulo, para os líderes. No caso dos liderados, para estas questões, os índices 

relativos foram 78,71% e 77,72%, respectivamente com risco nulo. Porém para os 

autores Higa e Trevisan (2005), apontaram o estilo “Organizacional” como o mais 

representativo. 

Já para Manola e Moreira (2014) o estilo mais representativo é o autoritário 

(Grid 9.1), embora não apontado pela auto percepção de grande parte dos líderes, 

está presente na percepção dos subordinados técnicos em enfermagem, ou seja, 

aponta uma divergência na percepção dos líderes e liderados. 

Outra pesquisa realizada por Balsanelli e Cunha (2016), em unidades de 

terapia intensiva, apontou que o estilo mais frequente também foi “Equipe” pela 

percepção de 65 enfermeiros dentre 66 líderes, 98,5%, pois consideraram que o 
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estilo “Equipe” era o ideal, todavia as avaliações dos técnicos desta pesquisa 

apontaram que nem todos os enfermeiros se portavam de forma esperada a ser 

considerada como ideal. Nesta mesma pesquisa, outro ponto importante é que os 

profissionais de enfermagem declararam só ter tido contato com o tema liderança no 

período de formação e em treinamentos em curto prazo e o questionário de Manola 

(2013), não possui perguntas sobre períodos de atualização/especialização dos 

profissionais a respeito da liderança. 

Estas descobertas das pesquisas supracitadas, sobre o estilo de liderança 

mais frequente, podem estar relacionados com as especificidades dos locais e 

indivíduos estudados, que são diferentes ou devido a utilização de um questionário 

que dificulta a compreensão das perguntas por parte dos pesquisados e por isso há 

divergências de percepções, visto que nesta dissertação em que foi realizado o 

Coeficiente de Concordância Kappa, que observou-se a não existência de 

concordância entre líderes e liderados para os pares de proposições nos estilos: 

“Empobrecido”, “Clube campestre” e “Autoridade”. O estilo “Equipe” mostrou uma 

concordância razoável para a questão 4, enquanto que para a questão 10 uma 

concordância moderada, o que vai de encontro a proposta de Manola (2013), pois 

era esperado o nível de concordância igualitário. Há divergência das questões 5 e 9, 

que aferem o estilo “Organizacional”, pois a primeira apresentou concordância 

moderada e a última concordância razoável. 

Estes achados reforçam a importância de intervenções por meio de educação 

permanente, como também afirma Mello et al (2018), que a EPS pode ser uma 

importante estratégia organizacional para o desenvolvimento de competências, 

envolvendo um planejamento compartilhado que oriente a prática dos profissionais e 

elaboração de um instrumento que norteie os estilos de liderança, que corresponda 

mais adequadamente a realidade do cotidiano da enfermagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo respondeu ao primeiro objetivo proposto, pois identificou o estilo 

de liderança mais frequente utilizados por enfermeiros, lotados na emergência 

hospitalar, tendo por base o Grid Gerencial com a adaptação de Manola (2013), que 

é o estilo de liderança “Equipe”. 

Sobre o segundo objetivo de pesquisa, foi possível verificar que há uma 

moderada diferença significante entre os enfermeiros e técnicos em enfermagem da 

emergência hospitalar em estudo, em relação aos cinco estilos de liderança, de 

acordo com o Grid Gerencial de Blake e Mouton (1978), visto que os percentuais de 

concordância dos líderes, sobre as questões 4 e 10, correspondentes ao estilo 

“equipe” atingiram os valores de 97,40% e 85,71%, respectivamente e os liderados, 

para estas mesmas questões, os percentuais foram 78,71% e 77,72%, o que 

enfatiza a proximidade de semelhança na percepção deste estilo. E discutiu as 

associações das questões sugeridas por Manola (2013), visto que através do 

Coeficiente de Concordância Kappa, foi possível observar a não existência de 

concordância entre líderes e liderados para os pares de proposições nos estilos: 

“Empobrecido”, “Clube campestre” e “Autoridade”. 

Vale relevar que esta pesquisa foi executada com algumas limitações, pois a 

inserção de tabelas de contingência para avaliar correlações associadas às 

proposições inerentes ao questionário foi inviabilizada em função da amostra 

reduzida sobretudo para de enfermeiros pois não atenderia a condição da frequência 

esperada ter valor 5 (cinco), para as cinco opções da escala de Likert. Situação que 

poderia ser vivenciada para os técnicos em enfermagem, o que limita a possibilidade 

de testes estatísticos não paramétricos. 

Outro ponto limitante identificado foi o instrumento utilizado, pois a adaptação 

elaborada por Manola (2013), não possui há perguntas sobre: especializações, 

cursos de atualizações, ou outras formas de treinamentos sobre liderança fora do 

período de formação, desta forma essas informações que podem ter relação com a 

expressividade do estilo de liderança, não foram colhidas. 

Sendo assim, este estudo ainda pode sugerir a recomendação da utilização 

de estratégias de educação permanente, para que ocorra a melhor convergência 
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das percepções dos dois grupos. No caso dos líderes, Balsanelli e Cunha (2016), 

apresentaram proporção de concordância de 98,5%, bem próxima dos 97,40% deste 

estudo, para a questão quatro. Em relação aos liderados estes autores indicaram 

relativo de 63,6%, um pouco abaixo do encontrado nesta dissertação, que apresenta 

resultados de 78,1% para a questão quatro e 77,72% para a questão nove. 

Verificou-se que houve dificuldade na compressão nas questões propostas 

por Manola (2013), pois houve diferenças significativas de proporções entre líderes e 

liderados, que encoraja a elaboração de um questionário mais adequado ao cenário 

pertinente aos profissionais de enfermagem, em que se incluam perguntas relativas 

a vivência em treinamentos acerca da liderança. 

Por fim, esta dissertação contribuiu para compreender a atual realidade do 

exercício da liderança por parte dos enfermeiros, através da percepção dos 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, numa emergência hospitalar, além de 

discutir os instrumentos existentes que norteiam a prática da liderança. Dessa 

maneira o dado estudo colaborou para o aprimoramento da competência liderança, 

levantando a relevância de mais estudos sobre das estratégias de educação 

permanente e de novos instrumentos sobre a liderança, de forma a melhorar o 

convívio da equipe e a qualidade da assistência, além de ressaltar o papel 

importante do enfermeiro como líder de equipe. 
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8.ANEXOS: 

8.1.Anexo 1 – Questionário A (Líder) 

Prezado ......................................................................................  

Este questionário contém características que descrevem o líder. Solicito 

gentilmente que você responda a cada afirmativa baseada no grau de concordância 

que melhor representa sua opinião sobre seu perfil enquanto líder conforme escala 

abaixo. 

GRAU DE CONCORDÂNCIA (GC) 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 3.Nem 
discordo 
Nem concordo 

4.Concordo 5.Concordo 
totalmente 

Enquanto líder de Enfermagem... (GC)  

1- Tenho pouca preocupação com meus funcionários e com 
as metas do setor  

 

2- Concedo benefícios especiais para os funcionários mesmo 
prejudicando o resultado do setor  

 

3- Utilizo de autoridade com os funcionários para atingir o 
melhor resultado na produção do setor  

 

4- Priorizo o bom relacionamento com os funcionários para 
atingir o melhor resultado na produção do setor  

 

5- Busco equilíbrio entre os resultados da empresa e a 
satisfação do funcionário do setor  

 

6- Sou indiferente as necessidades dos funcionários e aos 
resultados produtivos do setor  

 

7- Acredito que os meus funcionários são mais importantes 
que os objetivos do setor 

 

8 - Tenho alto nível de exigência para finalizar tarefa 
independente dos compromissos pessoais dos funcionários 
do setor  

 

9- Tenho atitudes moderadas em relação ao trato com 
funcionários e com os objetivos produtivos do setor  

 

10- Tenho máxima preocupação com os funcionários e com a 
produção do setor  

 

(Adaptação de MANOLA, 2013) 
 

 

 



57 

 

Informações complementares: 
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino  
 
Idade: ( ) menor de 18 anos 
           ( ) 18 a menos que 25 anos  
           ( ) 25 a menos que 35 anos  
           ( ) 35 anos a menos que 45  
           ( )45 a menos que 55 anos  
           ( ) 55 a menos de 65  
           ( ) mais de 65 anos.  
 
Tempo de formação: ( ) menos de 6 meses  
                                  ( ) 6 meses a menos de 1 ano  
                                  ( ) 1 ano a menos de 3 anos  
                                  ( ) 3 anos a menos de 5 anos  
                                  ( ) 5 a menos de 10 anos  
                                  ( ) 10 anos a menos de 15 anos  
                                  ( ) 15 anos a menos 20 anos  
                                  ( ) mais de 20 anos. 
 
Tempo de serviço no hospital: ( ) menos de 6 meses  
                                                 ( ) 6 meses a menos de 1 ano  
                                                 ( ) 1 ano a menos de 3 anos  
                                                 ( ) 3 anos a menos de 5 anos  
                                                 ( ) 5 a menos de 10 anos  
                                                 ( ) 10 anos a menos de 15 anos  
                                                 ( ) 15 anos a menos 20 anos 
                                                 ( ) mais de 20 anos. 
 
Carga horária de trabalho: ( ) <12 horas  
                                           ( ) 12 horas a < que 24 horas  
                                           ( ) 24 horas a < 48 horas  
                                           ( ) 48 horas a < 72 horas  
                                           ( ) 72 horas ou mais. 
 
Possui outra atividade remunerada: ( ) não ( ) sim - Qual? 
____________________________________. 
 
 (Adaptação de MANOLA, 2013) 
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8.2.Anexo 1 – Questionário B (Liderado) 

Prezado ......................................................................................  

Este questionário contém características que descrevem o líder. Solicito 

gentilmente que você responda a cada afirmativa baseada no grau de concordância 

que melhor representa sua opinião sobre seu perfil enquanto líder conforme escala 

abaixo. 

GRAU DE CONCORDÂNCIA (GC) 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 3.Nem 
discordo 
Nem 
concordo  

4.Concordo 5.Concordo 
totalmente 

Meu líder em Enfermagem... (GC)  
 

1- Tem pouca preocupação com meus funcionários e com as 
metas do setor  

 

2- Concede benefícios especiais para os funcionários mesmo 
prejudicando o resultado do setor  

 

3- Utiliza de autoridade com os funcionários para atingir o 
melhor resultado na produção do setor  

 

4- Prioriza o bom relacionamento com os funcionários para 
atingir o melhor resultado na produção do setor  

 

5- Busca equilíbrio entre os resultados da empresa e a 
satisfação do funcionário do setor  

 

6- É indiferente as necessidades dos funcionários e aos 
resultados produtivos do setor  

 

7- Acredita que os meus funcionários são mais importantes 
que os objetivos do setor 

 

8 - Tem alto nível de exigência para finalizar tarefa 
independente dos compromissos pessoais dos funcionários 
do setor  

 

9- Tem atitudes moderadas em relação ao trato com 
funcionários e com os objetivos produtivos do setor  

 

10- Tem máxima preocupação com os funcionários e com a 
produção do setor  

 

(Adaptação de MANOLA, 2013) 
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Informações complementares 
 
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino 
 
Idade: ( ) menor de 18 anos 
           ( ) 18 a menos que 25 anos 
           ( ) 25 a menos que 35 anos 
           ( ) 35 anos a menos que 45  
           ( )45 a menos que 55 anos 
           ( ) 55 a menos de 65 
           ( ) mais de 65 anos. 
 
Tempo de formação: ( ) menos de 6 meses 
                                  ( ) 6 meses a menos de 1 ano 
                                  ( ) 1 ano a menos de 3 anos 
                                  ( ) 3 anos a menos de 5 anos 
                                  ( ) 5 a menos de 10 anos 
                                  ( ) 10 anos a menos de 15 anos 
                                  ( ) 15 anos a menos 20 anos 
                                  ( ) mais de 20 anos. 
 
Tempo de serviço no hospital: ( ) menos de 6 meses 
                                                 ( ) 6 meses a menos de 1 ano 
                                                 ( ) 1 ano a menos de 3 anos 
                                                 ( ) 3 anos a menos de 5 anos 
                                                 ( ) 5 a menos de 10 anos  
                                                 ( ) 10 anos a menos de 15 anos 
                                                 ( ) 15 anos a menos 20 anos 
                                                 ( ) mais de 20 anos. 
 
Carga horária de trabalho: ( ) <4 horas 
                                           ( ) 4 horas a < que 6 horas 
                                           ( ) 6 horas a < 8 horas 
                                           ( ) 8 horas a < 10 horas  
                                           ( ) 10 horas a < 12 horas 
                                           ( ) 12 horas ou mais.  
Possui outra atividade remunerada: ( ) não ( ) sim - Qual? 
____________________________________ 
 
 
(Adaptação de MANOLA, 2013) 
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8.3.Anexo 2 – Carta de aprovação do comitê de ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro – HUAP, da Universidade federal Fluminense - UFF 
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9.APÊNDICES 

 9.1.Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Título do Projeto: O GRID GERENCIAL COMO FERRAMENTA PARA 

AVALIAÇÃO DOS ESTILOS DE LIDERANÇA DO ENFERMEIRO NA EMERGÊNCIA 

HOSPITALAR. Cujo o objetivo geral é: compreender a percepção dos enfermeiros e 

dos técnicos de enfermagem sobre a liderança dos enfermeiros, no âmbito da 

emergência hospitalar. 

Pesquisador Responsável: Bruna dos Santos Scofano, Mestranda em 

Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS), pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a supervisão de Geilsa Soraia 

Cavalcanti Valente (Orientadora – Prof. (a) Dr (a) – UFF). 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Telefones para contato do Pesquisador: Bruna dos 

Santos Scofano, (21) 98460-0611. E-mail: scofano91@yahoo.com.br. Geilsa Soraia 

Cavalcanti Valente, (21) 99377 – 6821. E-mail: geilsavalente@yahoo.com.br. 

Nome do voluntário _________________________, Idade: ________anos, 

R.G. _________________________. 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: 

“AVALIAÇÃO DOS ESTILOS DE LIDERANÇA DO ENFERMEIRO NA 

EMERGÊNCIA HOSPITALAR, COM BASE NO GRID GERENCIAL”, de 

responsabilidade do pesquisador: Bruna dos Santos Scofano, com a supervisão de 

Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. 

 

____________________________________. 

(Rubrica do participante) 

 

____________________________________. 

(Rubrica do responsável por obter o consentimento) 

mailto:scofano91@yahoo.com.br
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·Justificativa: o presente estudo pretende contribuir com os enfermeiros no 

aperfeiçoamento do exercício competência liderança. 

·Descrição detalhada dos procedimentos: a coleta de dados será feita em 

uma vez, através de um questionário impresso, com 10 perguntas fechadas (opções 

múltiplas escolhas), onde os enfermeiros e técnicos em enfermagem irão preencher. 

Não será necessário registro de voz, nem imagem dos participantes da pesquisa 

e/ou da Instituição. 

·Participantes da pesquisa: serão enfermeiros e técnicos em enfermagem 

que atuam na emergência e que aceitarem participar da pesquisa, de um Hospital 

Público localizado no município de Niterói. Serão excluídos, os enfermeiros e 

técnicos em Enfermagem, que estiverem afastados por algum tipo de licença/férias.  

 ·Desconfortos e riscos: a pesquisa pretende causar o mínimo de 

desconforto/riscos aos pesquisados. Participantes terão sigilo assegurado. Caso 

seja necessário, a pesquisadora Bruna Scofano estará disponível para dar suporte. 

·Benefícios esperados: beneficiar os enfermeiros no aperfeiçoamento do 

exercício competência liderança, além de contribuir também para o convívio da 

equipe, que consequentemente tende melhorar a qualidade de assistência ao 

paciente e por fim aumentar a valorização da profissão de enfermagem. 

 

 

____________________________________. 

(Rubrica do participante) 

 

 

 

____________________________________. 

(Rubrica do responsável por obter o consentimento) 
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Ao prezado voluntário que apresentar qualquer dúvida sobre a pesquisa e/ou 

sobre seus direitos de sigilo, invalidar sua participação, dentre outros, assegurados 

nesse TCLE, o mesmo deve dirigir-se ao pesquisador responsável, Bruna dos 

Santos Scofano, através do contato telefônico (21) 984600611, e- mail: 

scofano91@yahoo.com.br e/ou Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, (21) 99377 – 

6821, E-mail: geilsavalente@yahoo.com.br. 

Vale ressaltar que o voluntário tem o direito de invalidar seu consentimento a 

qualquer momento, sem prejuízos/penalidades. E que para assegurar o sigilo serão 

utilizados pseudônimos identificados em números romanos. A pesquisa segue as 

normas da resolução Nº 466, 12 de dezembro de 2012, que prevê pesquisa com 

seres humanos, do Ministério da Saúde/Conselho Nacional da Saúde), 

*http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html 

 

 

 

 

____________________________________. 

(Rubrica do participante) 

 

 

 

 

____________________________________. 

(Rubrica do responsável por obter o consentimento) 
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Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato 

com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 

às 17:00 horas. E.mail: etica@vm.uff.br. Tel/fax: (21) 26299189. 

Eu, ________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº _____________ declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

____________________________________________________. 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

____________________________________________________. 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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