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RESUMO

 O interesse pela inteligência emocional e desenvolvimento 
das competências emocionais tem vindo a aumentar. A ilite-
racia emocional gera problemas socio emocionais e conflitos 
(Goleman, 2010). O desenvolvimento das competências emo-
cionais dá lugar à educação emocional e representa um dos 
objetivos primordiais– promover a Literacia Emocional dos 
Enfermeiros e consequentemente uma Saúde Mental Positiva.
No âmbito da Promoção da Saúde Mental, pretende-se elabo-
rar um Módulo “+Literacia Emocional: Competências Emocio-
nais dos Enfermeiros” de acordo com as 5 dimensões, identi-
ficadas por Xavier e Nunes (2016): Conhecimento emocional; 
Autonomia emocional; Regulação emocional; Competência 
social; Habilidades de vida e bem-estar. A intervenção, baseada 
no modelo multifatorial de Saúde Mental Positiva, pretende 
ser um recurso para o programa de Promoção de Saúde Mental 
Positiva “+ por Ti”, recorrendo aos instrumentos de avaliação 
utilizados neste programa. A metodologia adotada tem como 
base o método exploratório e descritivo, com revisão sistemá-
tica da literatura.
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ABSTRACT

 Interest in emotional intelligence and the development of emotional 
skills has been increasing. Emotional illiteracy generates socio-emotional 
problems and conflicts (Goleman, 2010). The development of emotional 
competencies gives rise to emotional education and represents one of the 
primary objectives – to promote the Emotional Literacy of Nurses and, 
consequently, Positive Mental Health. Within the scope of Mental Health 
Promotion, this study sought to develop a Module “+Emotional Literacy: 
Emotional Competences of Nurses” according to the five dimensions 
identified by Xavier and Nunes (2016): Emotional knowledge; Emotion-
al autonomy; Emotional regulation; Social competence; Life skills and 
well-being. Based on the multifactorial model of Positive Mental Health, 
the intervention intends to be a resource for the Promotion of Positive 
Mental Health programme “+ por Ti”, using the evaluation instruments 
used in this programme. The methodology adopted is based on the ex-
ploratory and descriptive method, with a systematic literature review.

Keywords: health literacy, positive mental health, emotional skills

1. Introdução

adoção de um modelo que visa uma Saú-
de Positiva constitui por isso, um recurso 
determinante para a promoção do bem-
-estar, em detrimento de um modelo mais 
centrado na doença (Sequeira, Carvalho, 

Sampaio, Lluch-Canut & Roldán Merino, 2014). 
A Enfermagem é uma profissão que exige bastante dedi-
cação pois envolve atividades stressantes, num ambiente 
onde frequentemente as pessoas estão doentes ou de-
bilitadas. Isso tudo reflete num elevado índice de stress 
no ambiente de trabalho. Cada profissional traz consigo 
influências culturais, familiares, experiências diferentes 
que precisam ser levados em conta para entender o 
comportamento humano no trabalho (Fontes, 2009). 
A gestão emocional surge da necessidade da pessoa em 
conseguir superar o desequilíbrio imposto pelas emoções 
mais negativas e ser capaz de potenciar as emoções mais 
positivas, responsáveis pelo bem-estar. Para se alcançar 
esse bem-estar emocional, é indispensável que se estabe-
leça o equilíbrio do “eu’’ com: o corpo, a mente, os outros e 
o mundo (Palha, 2016).
Como refere Freitas e Mendes (2020, p.196), o autocon-
trolo está relacionado com a capacidade de controlar as 
emoções e desejos, isto é, “a capacidade de saber fazer 
a gestão emocional”. É essencial que as pessoas sejam 
capazes de regular as suas emoções mais negativas atra-
vés de respostas positivas (autocontrolo) a situações de 
stress, tendo como resposta assertividade em vez de an-

siedade, impulsividade ou agressividade (idem).
Num estudo realizado por Xavier e Nunes (2016) intitu-
lado “Significados atribuídos à Competência Emocional 
do Enfermeiro: estudo empírico e impacto na educação” 
foi possível construir o conceito sobre a competência 
emocional dos enfermeiros, definida como “um conjunto 
de capacidades que permitem conhecer, regular, alcançar 
e gerir fenómenos emocionais para construir e sustentar 
relações interpessoais em ambiente afetivo” (p.625), sen-
do possível identificar cinco dimensões das competências 
emocionais, nomeadamente: 
a) Conhecimento emocional;
b) Autonomia emocional;
c) Competência social;
d) Habilidades de vida e bem-estar.
 
De acordo com Xavier e Nunes (2016), se uma pessoa 
não desenvolver a sua competência emocional, apesar de 
deter elevado conhecimento (QI) existe a probabilidade de 
não conseguir aliar a emoção ao conhecimento, e impedir 
a sua concretização pessoal e profissional.
O módulo “+ Literacia emocional: CEE” tem como obje-
tivos: Promover as competências emocionais dos En-
fermeiros; Instruir sobre estratégias para reconhecer, 
compreender e regular as emoções pessoais; Promover o 
conhecimento emocional, a regulação emocional, a auto-
nomia emocional, a competência social, e habilidades de 
vida e bem estar. 

A

+Emotional 
Literacy: Nurses 
Emotional Skills”
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Calendário motivacionalFigura 1

2. Métodos
Para o desenvolvimento destas competências emocionais 
deve se recorrer a uma metodologia “prática, com dinâmi-
cas de grupo, auto e hetero reflexão, auto e hetero obser-
vação, diálogos, técnicas de respiração e relaxamento, e 
jogos comunicacionais, tendo como propósito, essencial-
mente, promover o conhecimento emocional, a regulação 
emocional e a autonomia emocional”.
O módulo foi impulsionado com o objetivo de promover 
a saúde mental positiva nos enfermeiros, através da in-
tervenção psicoterapêutica de psicoeducação (sobre a 
dimensão positiva da saúde mental), com recurso a estra-
tégias motivacionais: 

• Calendário motivacional “Motiv@mente”: com mensa-
gens positivas e pequenos desafios para os profissionais, 
colocado em locais estratégicos para cada semana de 
trabalho. O calendário foi criado com a definição de um 
mote para cada dia: 2ª para o “Pensar”, 3ª para o “Desa-
fiar”, 4ª para o “Nutrir”, 5ª para o “Exercitar”, 6ª para o 
“Planear”. Foi disponibilizado por mensagens WhatsApp 
e criado um QRcode para cada semana. Figura 1.

• Realização de dinâmicas de grupo, com a finalidade de 
promover o bem-estar, melhorar o clima organizacional, 
a comunicação, a motivação, assim como na gestão das 
emoções e no desenvolvimento do trabalho em equipe.

• Sessões de psicoeducação (7) com intervenção nas 5 di-
mensões das competências emocionais (Xavier e Nunes, 
2016): Conhecimento emocional; Autonomia emocional; 
Regulação emocional; Competência social; Habilidades 
de vida e bem-estar, com a criação de um Ebook.

 
A elaboração do Ebook (livro digital) pretende tratar de 
assuntos mais complexos e, assim, oferecer um conhe-
cimento mais aprofundado aos enfermeiros. O Ebook 
encontra-se estruturado com uma simples introdução 
teórica sobre a “+Literacia Emocional: CEE”; apresentação 

das 5 dimensões com associação a frases motivacionais 
do Decálogo de Saúde Mental Positiva (Lluch, 1999). 
Para cada dimensão é apresentada uma sugestão de ati-
vidade/ dinâmica que permita o autodesenvolvimento de 
competências para a dimensão identificada. O Ebook pode 
ser usado nas sessões do Módulo de Literacia Emocional 
referido, assim como, em ações de formação e sensibiliza-
ção para a temática. Figura 2.

Neste sentido o módulo de “+Literacia emocional: CEE” 
desenvolvido, teve por base as 5 dimensões identificadas 
(Xavier & Nunes, 2016) com o recurso a uma metodologia 
prática repleta de dinâmicas que promovam a reflexão 
individual e em grupo, com o principal objetivo de promo-
ver as suas competências emocionais.
A avaliação dos grupos de intervenção será efetuada com 
base nos instrumentos psicométricos utilizados no pro-
grama “+ Por ti”.
Avaliação dos grupos: através de instrumentos psicomé-
tricos utilizados no programa “+ Por Ti”: QSMP (Sequeira 
et al, 2014); Escala de Satisfação com a Vida (Simões, 
1992); Escala de vulnerabilidade de 6 itens (Sinclair & 
Watson, 1999); 

3. Resultados
Devido à falta de disponibilidade de tempo não foi pos-
sível aplicar o Módulo “+Literacia Emocional: CEE” na sua 
totalidade.
Foi aplicado um formulário para avaliação de atividades 
implementadas, com 12 respostas (67% do grupo). Na 
pergunta aberta sobre a avaliação da aplicação do calen-
dário “Motiv@Mente” a avaliação foi extremamente posi-
tiva, tendo em conta que 58% do grupo manifestou a sua 
opinião, como: “Fez-me refletir”, “Gostei imenso da ideia”, 
“Muito interessante e inovador”, “A realizar em outros 
locais e equipes”, “Muito bom”, “Positivo”.
Nas dinâmicas de grupo implementadas a maioria dos 
participantes avaliou como “Muito Bom” os conteúdos e 
métodos utilizados, a capacidade da formadora, assim 
como na avaliação global da atividade realizada. 
Na sessão de apresentação do E-book a maioria dos par-
ticipantes avaliou como “Muito Bom” referindo “Projeto 
ambicioso, inovador, apelativo e essencial para qualquer 
equipa”, “A realizar em outros locais e equipas”. 

4. Discussão 
Uma promoção da Saúde Mental eficaz, resulta na 
promoção do bem-estar, na diminuição do sofrimento 
humano, na diminuição da incidência e prevalência de 
perturbações mentais e comportamentais e na melhoria 
da qualidade de vida da pessoa. (Gomes, 2008, cit por 
Almeida, 2014).
O bem-estar e a Qualidade de Vida no Trabalho são fato-
res que influenciam a qualidade dos cuidados, e como tal, 
é fundamental desenvolver investigações sobre o assunto, 
não devendo ficar restritas ao enfermeiro, mas a todos os 
membros do seu universo de trabalho.
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Segundo Cordeiro et al. (2019, p.297) “investir na saúde 
mental dos trabalhadores é fundamental para: diminuir 
erros e acidentes de trabalho; diminuir o absentismo; 
melhorar a produtividade; reduzir as taxas de morbilidade; 
melhorar a autoestima; aumentar a motivação; melhorar 
as relações laborais; valorizar o trabalho; melhorar a ima-
gem da organização”.
O autocontrolo, dimensão da SMP, surge como a capaci-
dade de olhar para as nossas emoções e escolher o que 
vamos fazer ou não fazer. É fundamental educar sobre 
importância do autocontrolo na capacidade da pessoa 
em desenvolver estratégias de coping e na tranquilização/
controlo das emoções. Como refere o autor supracitado, 
o autocontrolo vai ser uma ferramenta que nos vai ajudar 
mais facilmente a atingir o sucesso, e consequentemente 
a felicidade.  A resistência para o impulso surge como uma 
das capacidades mais importantes no autocontrolo (Mo-
reira, 2019).
Como refere Freitas e Mendes (2020, p.196), o autocon-
trolo está relacionado com a capacidade de controlar as 
emoções e desejos, isto é, “a capacidade de saber fazer 
a gestão emocional”. É essencial que as pessoas sejam 
capazes de regular as suas emoções negativas através de 
respostas positivas (autocontrolo) a situações de stress, 
tendo como resposta assertividade em vez de ansiedade, 
impulsividade ou agressividade (idem).
Segundo Alves et al. (2012, p.41) diariamente “o enfermei-
ro precisa estar consciente da sua própria capacidade de 
inteligência emocional, do sistema (domínio do contexto 
organizacional) e da tarefa”. 
Os enfermeiros deveriam incluir as emoções em todas as 
etapas da sua formação, ou seja, ter formação profissio-
nal que promovesse o desenvolvimento das competências 

emocionais dos enfermeiros. Para o desenvolvimento des-
tas competências emocionais deve se recorrer a uma me-
todologia “prática, com dinâmicas de grupo, auto e hétero 
reflexão, auto e hétero observação, diálogos, técnicas de 
respiração e relaxamento, e jogos comunicacionais, tendo 
como propósito, essencialmente, promover o conhecimen-
to emocional, a regulação emocional e a autonomia emo-
cional” (Xavier e Nunes, 2016, p.638).
Os dados no presente projeto permitem mostrar a ade-
quabilidade, interesse e relevância do projeto de inter-
venção em estudo, fazendo acreditar que, após a imple-
mentação do respetivo módulo, este conseguirá obter 
resultados significativos, podendo constituir-se como uma 
mais-valia na promoção das competências emocionais dos 
enfermeiros. 

EbookFigura 2

5. Conclusão

 O Regulamento de Competên-
cias Específicas do Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica, exige 
que o enfermeiro seja detentor de 
um elevado autoconhecimento de 
si enquanto pessoa e enquanto en-
fermeiro. Sabe-se que a sua prática 
profissional se sustenta na cons-
trução de uma relação terapêutica 
de confiança com o cliente, o que 
implica o desenvolvimento de téc-
nicas e competências comunicacio-
nais intrapessoais e interpessoais, 
para além, da mobilização de ou-
tras competências. 
A promoção da Saúde Mental nos 
profissionais apresenta-se como 

uma prioridade das novas políticas 
de saúde e uma oportunidade de 
exercer como EESMP.
Ao longo deste trabalho é expla-
nado o desenvolvimento da nossa 
intervenção, realizado uma contex-
tualização ao tema promoção de 
saúde mental positiva e literacia 
emocional.
A realização deste projeto trouxe 
grande satisfação pessoal, uma vez 
que é uma área que nos fascina, e 
emerge um sentimento de realiza-
ção pessoal e profissional, tendo 
em conta a superação dos desafios 
enfrentados neste longo percurso. 
A sua criação permitiu perceber o 
potencial na área de promoção de 

SMP, não só nos Enfermeiros, mas 
também a todos os profissionais 
de saúde.
É um projeto para ser implemen-
tado na sua totalidade no futuro, 
porque acredito nas suas poten-
cialidades e hipóteses de melhoria 
ao longo do tempo. Deste modo, 
como sugestão para futura inves-
tigação, emergem deste trabalho 
a implementação do Módulo “+Li-
teracia Emocional: Competências 
Emocionais dos Enfermeiros”, 
análise e avaliação dos resultados 
obtidos.
Por último, de referir que a gestão 
das emoções, é uma exigência con-
tínua!
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