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Introdu~o: A Iideran\d. existe c desenvolve-se em todos os patamares sodais, culturas e profiss6es, embora 
de modos diferemes. Nao e inata oem exdusiva de determinados grupos. E, antes, 0 processo,de influenciar , 
e apoiar Outras pessoas para que tr.lbaIhem com entusiasmo oa obtenr;ao de determinados ·'objectivos. 0 
ambienre de saude e complexo e dinamiCD, pelo que os enfermeiros tern de estar preparados para assumir 
flOVOS papeis e desafios, de modo a participarem integralmente no planeamemo, polltica e gestao cia saude. 
Objeclivos: Os objectivos desta invesliga9io foram avaliar 0 nivel de frequencia das pciticas de llderan91 
em Enfermeiros espedalist3S e verificar se existem diferenc;as nas pcitkas de lideran91 dos Enfermeiros 
especialis£as em rela9io a idade e tempo de servic;o. 
Metodologia: Foi seleccionada uma amostra nao probabilfstica par convenienda constituida por 47 
Enfermeiros que frequentavam urna especializa9io no ana leclivo 200912010. Para a recalha de dados 
recorreu-se aD SLPI, urn instrumento desenvolvido por kouzes e Posner (2006), que inclui uma !ism de 30 
perguntas, seis para cada uma das competencias de Iideran91 (modeJar caminha, desafiar 0 processo, inspirar 
visao partilhada, encorajar 0 corac;aD, habilirar a agir). Para cada pergunta 0 Enfermeiro indicou a frequenda 
com que foram usadas alrnves de urna escala de Ukert que varia de 1 a 5. 
Resultados: Participaram nesla investiga9io 47 Enfermeiros. Desles 89,4% eram do genera feminino e 10,6% 
ernm do genera masculino. Tinham em media 39.9 anos de idade (OP±5.3) e possuiam 11.9 anos de servi,o 
(DP±4.9). Recorrendo ao cilculo das medias, para as cinco dimens6es de lideran~, verificou-se pela leitura 
dos resuJrado.<; que a pcitica de lideran91 mais urilizada pelos enfermeiros e "habilHar a agir" (Media=24.9; 
DP±3.1), seguem-se, por frequencia de uliliza9io, as pciticas "encornjar a carn9io" (Media=22.9; DP=3.4), 
"modelar a caminho" (Media=22; DP=3.1), "desafiar a processo" (Media=21.9; DP=3.2) e, par fun, 
"inspirnr uma visao partilhada" (Media = 21.4; DP±3.7). Em rodas as campelendas analisadas a nivel das 
mesmas e moderado 0 que significa que em todas as pciticas M aspectos a melhorar. Comparando os niveis 
das competencias de lideran91 tendo em coma a idade e 0 tempo de servi~oJ os resultados provaram que, 
independememente da ldade e do tempo de servil;o, as competencias sao utilizadas pelos Enfermeiros com a 
mesma frequencia. 
ConclusOes: A lideranI,;J e 0 processo de influenciar e apoiar ourras pessoas para que elas trabalhem com 
emusiasmo na obtenc;;ao de determinados objectivos. Ajuda os individuos a identificar meras, para as motivar e 
ajudar na conquista dessas mesmas metas. As institui~6es de saude tern como missao a presta~o de cuidados 
de saude de qualidade e a promD\2o do desenvolvimento profissionai e pessoal dos seus recursos humanos, 
entre outras. Nesta promD\2o do desenvolvimemo profissional e pessoal dos Enfermeiros enquadra-se 0 

desenvolvimento de pciticas de lide~, essendais para a melhoria contfnua cia quaiidade dos cuidados de 
satide prestados e das candi,Des de lrabalho. 
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