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RESUMO 

Atualmente existe evidência e a consciencialização de que a pressão sobre o desempenho dos 

profissionais de saúde leva a um aumento potencial dos riscos psicossociais, devido à carga e ritmo de 

trabalho, tipo de horário, intensidade das relações interpessoais, situações a que estão expostos estes 

profissionais no contexto de trabalho e, consequentemente, apresentam uma probabilidade superior de 

desencadear burnout, que nas últimas décadas tem sido alvo de múltiplos estudos. Desta realidade 

emerge a perceção de que a pressão do tempo é uma das causas mais importantes de risco psicossocial, 

apresentando-se como possível componente estratégica na prevenção desses riscos. 

Objetivo: analisar a relação entre as dimensões da escala Time Management Behaviour e dimensões da 

subescala Burnout, em profissionais de saúde de uma organização hospitalar do norte do país. 

Métodos: é um estudo quantitativo, correlacional, descritivo e transversal, cujos dados foram 

recolhidos através de um questionário que integra variáveis sociodemográficas, socioprofissionais, a 

escala Time Management Behaviour e a subescala Burnout. Para avaliar as propriedades psicométricas 

das escalas que integram o instrumento de recolha de dados, efetuou-se a análise fatorial exploratória e 

confirmatória, assim como a consistência interna.  

Resultados: participaram no estudo 703 profissionais de saúde, sendo predominantemente do sexo 

feminino (76%) e com uma média de 41 anos de idade. As dimensões da gestão do tempo 

apresentaram valores próximos do ponto médio com a preferência pela organização, a apresentar o 

valor médio mais alto (3,83) e a dimensão ferramentas de gestão do tempo o valor médio mais baixo 

(2,85). Em relação à síndrome de burnout e suas dimensões, verificaram-se níveis abaixo do ponto 

médio, exceto para a exaustão emocional que apresentou um valor médio ligeiramente acima (2,56). 

Na comparação de médias e correlações efetuadas com as variáveis sociodemográficas e profissionais, 

os resultados são semelhantes aos identificados na literatura. Os resultados evidenciaram que o 

estabelecimento de objetivos e prioridades correlacionam-se significativamente e de forma negativa 

com as dimensões despersonalização e reduzida realização pessoal. A dimensão ferramentas da 

gestão do tempo apresenta uma associação negativa com a despersonalização. Por último, o estudo 

revelou uma correlação negativa e estatisticamente significativa entre as restantes dimensões de gestão 

do tempo, perceção de controlo do tempo e preferência pela organização e a síndrome de burnout e 

suas dimensões.  

Realça-se que esta associação significativa e negativa dos fenómenos em estudo é considerada muito 

baixa para o estabelecimento de objetivos e prioridades (r=-0,11) e ferramentas da gestão do tempo 

(r=-0,12), baixa para a preferência pela organização (r=-0,32) e moderada para a perceção de 

controlo do tempo (r=-0,42), quando correlacionadas com a síndrome de burnout. 
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Conclusão: da análise fatorial confirmatória das escalas, os valores obtidos permitem afirmar que são 

válidas e fiáveis para uso em profissionais de saúde. O aumento da perceção de controlo do tempo 

contribui para uma diminuição da síndrome de burnout. Tendo por base os resultados, é apresentada 

uma proposta de intervenção com o intuito de contribuir para uma gestão dos recursos humanos mais 

efetiva. 

Palavras-chave: Gestão do tempo, síndrome de burnout, profissionais de saúde. 
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ABSTRACT 

There is current evidence and awareness regarding the fact that pressure on performance of healthcare 

professionals leads to a potential increase of psychosocial risks, due to work amount and rate, type of 

schedule, magnitude of interpersonal relationships, situations exposed in professional context and 

consequently they show a higher probability of burnout, which in the last decades has been target of 

multiple studies. From this reality emerges the perception that time pressure is one of the most 

important causes of psychosocial risk, with time management being a possible strategic component in 

the prevention of these risks. 

Objective: analyze the relationship between dimensions of the Time Management Behaviour scale and 

dimensions in the subscale of Burnout, applied to healthcare professionals of a hospital centre in 

northern Portugal. 

Methods: it is a quantitative, correlational, descriptive and cross-sectional study. Data collection was 

conducted through a survey, including socio-demographic and socio-professional variables, 

application of the Time Management Behavior scale and the Burnout subscale. In order to evaluate the 

scales‟ psychometric properties that compose the data collection material, exploratory and 

confirmatory factor analysis were preformed, as well as assessment of internal consistency. 

Results: 703 healthcare professionals participated in the study, predominantly women (76%) and 

registering an average of 41 years of age. Time management dimensions show values close to scale 

midpoint, with preference for organization presenting the highest average (3.83) and the mechanics of 

time management the lowest average (2.85). Concerning burnout syndrome and its dimensions, below-

midpoint levels were registered, except for emotional exhaustion that had an average slightly above 

(2.56). In the comparison of averages and correlations with sociodemographic and professional 

variables, results were similar to those on previous findings. Results highlight that setting goals and 

priorities have a negative and significant correlation with dimension of depersonalization and 

diminished personal achievement. The dimension mechanics of time management shows a negative 

association with depersonalization. At last, this study shows a negative and statistically significant 

correlation between the other dimensions of time management, including perceived control of time and 

preference for organization, and burnout syndrome and its dimensions. 

It is important to emphasize that this negative association of the studied phenomena is considered very 

low for the setting goals and priorities (r=-0.11) and mechanics of time management (r=-0.12), low for 

preference for organization (r=-0.32) and moderate to perceived control of time (r=-0.42) when 

correlated with burnout syndrome. 
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Conclusion: the results of the scales confirmatory factor analysis reveal their validity and reliability 

for application to healthcare professionals. Increased perceived control of time reveals less incidence 

of burnout syndrome. Based on these results, an intervention plan is suggested in order to improve the 

management of human resources. 

Keywords: Time management, burnout syndrome, healthcare professionals. 
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Na área da saúde, as equipas multidisciplinares assumem um papel preponderante, é vital que 

os profissionais, para além da formação contínua, privilegiem o trabalho em equipa, baseado 

em princípios de confiança, corresponsabilidade, respeito e diversidade de pensamento, tendo 

em vista os objetivos e metas da organização. A diferenciação das organizações de saúde 

centra-se cada vez mais na qualidade do desempenho dos profissionais de saúde. Este enfoque 

nos profissionais leva a um aumento potencial dos riscos psicossociais, influenciando 

negativamente os colaboradores, resultando daí prejuízo para a organização. 

No sistema organizativo de trabalho, o gestor cria e influencia as interações psicossociais que 

se estabelecem entre as pessoas que trabalham na organização (Coelho, 2011). Assim, em 

contextos organizacionais cada vez mais exigentes, importa identificar as ferramentas 

necessárias para prevenir situações de risco psicossocial. Das várias ferramentas disponíveis, 

a gestão do tempo (GT) é essencial na interação do indivíduo com a organização.  

Segundo Tracy (2004), quanto mais capacidades temos em gerir o tempo, mais confiantes e 

felizes nos sentimos e com um poder pessoal reforçado. Sentimos que controlamos o nosso 

próprio destino e com maior sensação de bem-estar. Este aspeto é essencial na gestão de 

recursos humanos, uma vez que os gestores indicam a pressão do tempo como a causa mais 

importante de riscos psicossociais (European Agency for Safety and Health at Work [EU-

OSHA], 2010). No mesmo sentido, Peeters e Rutte (2005) consideram que quando se 

pretende medir diretamente comportamentos com o intuito de reduzir as consequências dos 

fatores psicossociais como os efeitos negativos da elevada exigência do trabalho e baixa 

autonomia, a GT apresenta-se como dimensão obviamente a considerar. 

Para Macan (1994), apesar de haver muita literatura que aponta para os benefícios da GT, 

surpreendentemente existe pouca pesquisa empírica sobre o tema, apontando como possível 

motivo o facto da GT ser considerada como uma tendência passageira. No entanto, considera 

ainda que muitas organizações promovem o uso eficiente do tempo, investindo consideráveis 

recursos financeiros em formação dos seus colaboradores na aprendizagem de 

comportamentos de GT. 

Atualmente não existe uma definição consensual sobre GT, no entanto, Claessenset, Eerde, 

Rutte e Roe (2007), resultante da revisão bibliográfica sobre o tema, propõem como definição 
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comportamentos que pretendem alcançar um uso efetivo do tempo enquanto prosseguem 

determinados objetivos pré-definidos. 

Väänänen, Anttila, Turtiainen e Varje (2012) consideram que as estruturas organizacionais 

são caracterizadas por dimensões sociais e psicológicas, reflexo da mudança geral para a vida 

moderna do trabalho e da sociedade de informação em que o bem-estar e as emoções dos 

colaboradores se tornaram áreas de interesse, quer no sentido da promoção da saúde dos 

profissionais, quer no aumento da produtividade. Por outro lado, subsiste a consciência de que 

os profissionais submetidos a um ambiente de tensão também apresentam diminuição do 

entusiasmo, otimismo, perspetivas positivas, resistência a doenças, vigor físico, concentração, 

produtividade e criatividade (Bittencourt, 2014; Mezomo, 2001). Estes ambientes de trabalho 

levam muitas vezes a situações de stresse, burnout e até mesmo depressão. Há uma tendência 

para confundir estes estados, por exemplo, para P. Queirós (2005) “o stresse, refere-se a um 

processo de adaptação temporário, sendo acompanhado por sintomas físicos e mentais, 

enquanto o burnout reporta-se a uma quebra de adaptação, acompanhado de um mal 

funcionamento crónico” (p.56).  

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2013), “os riscos 

psicossociais estão associados às consequências psicológicas, físicas e sociais adversas 

resultantes de uma organização e uma gestão desfavoráveis no local de trabalho, bem como de 

um contexto social negativo do trabalho...” (p.4). No sentido unitário, unificador e global do 

risco psicossocial existe uma variedade de conceitos associados “que, sendo autónomos e 

distintos, apresentam, pelo menos, um aspecto em comum, que é o facto de, todos eles, se 

enquadrarem no âmbito do conceito de risco psicossocial” (Coelho, 2010, p.72), como, por 

exemplo, stresse, assédio e burnout. Assim, devido à grande incidência da síndrome de 

burnout (SB) nos profissionais de saúde, foi este o fenómeno escolhido, relativamente ao 

risco psicossocial, para o presente estudo. 

A nível mundial, a SB tem sido alvo de múltiplas investigações (Blanchard et al., 2010; 

Durning et al., 2013; Leiter, Frank & Matheson, 2009; McNeeley, Perez & Chew, 2013; 

Oliveira et al., 2013). Em Portugal, são vários os estudos (Alves, 2012; Coutinho, 2012; 

Miranda, 2011; C. Queirós, Carlotto, Kaiserler, Dias & Pereira, 2013; C. Queirós, Dias & 

Carlotto, 2011; Vicente, Oliveira & Maroco, 2014), com especial incidência para a última 

década, que têm por alvo grupos profissionais como professores, profissionais de saúde de 

várias formações e bancários (P. Queirós, 2005). Desta forma, o tema burnout é uma 
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preocupação atual, com implicações laborais, refletindo-se na gestão dos recursos humanos e, 

consequentemente, nas organizações, despertando o interesse dos investigadores. Schaufeli, 

Leiter e Maslach (2009) referem que o desafio científico para o futuro será descobrir em que 

medida diferentes processos psicológicos são responsáveis pela produção de burnout e 

compromisso de trabalho. 

Neste sentido, da revisão bibliográfica efetuada, são escassas as investigações que avaliam de 

que forma a GT se relaciona com o burnout a nível laboral, como expõem Nonis e Sager 

(2003) num estudo realizado em vendedores, Peeters e Rutte (2005) em professores e Castela 

(2013) em gestores no setor bancário. A relevância deste tema reside no facto de, através de 

uma GT eficaz, por parte de todos os intervenientes (gestores e colaboradores) de uma 

organização, permitir “conduzir o seu negócio de uma forma mais eficiente. As tarefas são 

terminadas dentro do tempo, você e a sua equipa estarão sob menos stresse e os clientes 

ficarão mais satisfeitos” (Bird, 2015, p.11). De uma forma geral, com a elaboração do 

presente estudo de investigação pretende-se definir o caminho que possibilite contribuir para 

o aumento do conhecimento relativamente à forma como se relacionam as dimensões da TMB 

e a SB nos profissionais de saúde e, consequentemente, fornecer informação para melhorar a 

gestão dos recursos humanos da saúde. 

O presente trabalho de investigação foi delineado para responder à questão de investigação 

“Qual a magnitude da associação entre as dimensões da gestão do tempo e as dimensões da 

síndrome de burnout em profissionais de saúde?” e tem como objetivos determinar as 

propriedades psicométricas da escala Time Management Behaviour (TMB) e da subescala de 

Burnout e caracterizar a GT e a SB em profissionais de saúde de uma organização hospitalar 

do norte do país e a forma como as diferentes dimensões da TMB se relacionam com as 

dimensões do burnout. Foram definidos os seguintes objetivos específicos: i) analisar as 

dimensões da TMB nos profissionais de saúde; ii) analisar as dimensões da SB nos 

profissionais de saúde; iii) avaliar a relação de burnout e as dimensões da TMB com as 

variáveis sociodemográficas; iv) relacionar as dimensões da TMB com a SB nos profissionais 

de saúde. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo aborda-se a 

fundamentação teórica referente aos objetivos identificados através de uma revisão 

sistemática da literatura sobre o tema em estudo. O segundo capítulo apresenta a metodologia 

utilizada, através do desenho de investigação, objetivos, questões e hipóteses de investigação, 
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caracterização dos participantes no estudo, variáveis e sua operacionalização, caracterização 

dos instrumentos de medida utilizados. Os resultados e a discussão dos resultados constitui o 

terceiro e quarto capítulos. Por fim, o quinto capítulo, refere-se às conclusões e reflexões 

finais, através de um resumo dos principais resultados, contribuições deste estudo e suas 

limitações. Inclui ainda uma proposta de intervenção, tendo como fundamento os resultados 

obtidos, no sentido de contribuir para a GT mais efetiva, o que poderá resultar numa gestão de 

recursos humanos que seja promotora do desempenho efetivo e de melhor saúde mental dos 

profissionais de saúde e consequente melhoria do ambiente de trabalho. 
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DA GESTÃO DO TEMPO 

Segundo Drucker (2002), tudo precisa de tempo, sendo uma condição verdadeiramente 

universal. Todo o trabalho ocupa um lugar no tempo e consome tempo. No entanto, a maior 

parte das pessoas toma como garantido este único, insubstituível e necessário recurso, o que 

leva a um relaxamento da sua atividade laboral, resultando muitas vezes em custos pessoais e 

organizacionais. Assim, a GT é um dos principais desafios para os gestores, isto porque, 

segundo Maciariello (2006), o tempo é o nosso recurso mais limitado, uma vez gasto é 

insubstituível. Podemos adquirir mais de outros recursos, exceto do tempo. 

Muitos profissionais referem não ter tempo para desenvolver as suas tarefas e projetos, no 

entanto, o The Mind Gym (2007) considera que a procura de “tempo suficiente” infelizmente é 

fútil, isto porque quando temos tempo suficiente arranjamos novos projetos que leva a ficar 

outra vez sem tempo, apesar disso, classifica a situação como saudável, isto porque, quando 

se trata de tempo, o que vale a pena é a satisfação e a concretização de objetivos. 

Para Bird (2015), “a maioria de nós vive de forma desordenada, adaptando-se como pode às 

situações” (p.13), levando muitas vezes a sensações de frustração devido à perceção de falta 

de tempo para a realização das tarefas pré-estabelecidas. Por outro lado, num mundo cada vez 

mais competitivo e globalizado, o amadorismo e o bom senso não são suficientes para 

ultrapassar as inúmeras dificuldades que se apresentam. A posse de um conjunto de 

competências e os recursos e ferramentas práticas é cada vez mais uma condição 

imprescindível para o êxito de qualquer organização, na difícil missão que é gerir eficazmente 

o tempo (Associação Empresarial de Portugal, 2002). Macan, Gibson e Cunningham (2010) 

consideram que muitos de nós esforçamo-nos para gerir múltiplos projetos e exigências do 

trabalho, escola, família e vida pessoal, muitas vezes com a sensação de que não existe tempo 

suficiente para completarmos todo o trabalho de forma adequada e para outras atividades. 

Muitas vezes não é fácil encontrar soluções, para Jackson (2009) existem muitos livros e 

recursos sobre organização e GT, mas, infelizmente, muitos fazem o leitor sentir-se culpado, 

porque é difícil encontrar todas as respostas para as diferentes tarefas. Com o passar do 

tempo, estas publicações, numa fase inicial direcionadas para os gestores, têm vindo a ser 

cada vez mais generalizadas para um público vasto (trabalhadores e estudantes). 
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O interesse pela GT não é recente. Claessens et al. (2007) descrevem que o problema de como 

gerir o tempo já foi discutido em 1950 e 1960, tendo vários autores (Drucker, 1967; Lakein, 

1973; Mackenzie, 1972; McCay, 1959) proposto métodos para lidar com as questões do 

tempo no trabalho, apresentando soluções relativamente simples de GT, de forma a melhorar 

o desempenho no trabalho. Segundo McNamara (2010), a noção de GT aparece em primeiro 

lugar em 1959 com o livro de McCay intitulado “The Management of Time”. 

Em relação a esta problemática, Lakein (1973) refere que se o dia é dividido em muitas 

partes, o tempo de transição oferece, talvez, o único bloco de tempo sozinho e tranquilo. É um 

bom momento para se refletir sobre a melhor utilização do tempo durante o dia e se 

considerar que as técnicas de GT vão ajudar a fazer as coisas. 

Outra perspetiva é dada por Bird (2015), que considera que a “gestão do tempo consiste em 

registar, controlar e melhorar a utilização do seu tempo. Assim que souber como é geralmente 

despendido o seu tempo, poderá tomar decisões importantes sobre como utilizá-lo melhor” 

(p.13). 

Dada a abrangência e subjetividade desta temática, Hellsten (2012) considera existir um 

debate sobre quais são exatamente os comportamentos e competências que constituem a 

gestão eficaz do tempo. Para Claessens et al. (2007), o termo “gestão do tempo” é realmente 

enganador, estritamente falando, o tempo não pode ser gerido, porque é um fator inacessível. 

Apenas a forma de um pessoa lidar com o tempo pode ser influenciada. 

Deste modo, Tracy (2004) enumera cinco técnicas e ferramentas de gestão do tempo (FGT) que 

se deve praticar de forma a obter a máxima produtividade e uma boa organização pessoal: 

usar uma agenda; trabalhar sempre a partir de uma lista; organizar a lista por prioridade; 

utilizar o sistema de GT que considere mais útil (ex. PDAs); estabelecer um “sistema de 45 

arquivos” (trata-se de um método simples de organizar o tempo e a agenda com dois anos de 

antecedência). Hellsten (2012) refere que GT é frequentemente definida como análise do 

tempo, planeamento, estabelecimento de metas, definição de prioridades, programação, 

organização e estabelecimento de novos hábitos e melhores horários. 
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1.1. Definição conceptual de comportamentos de gestão do tempo  

Uma das primeiras definições de GT foi proposta por Lakein (1973), ao afirmar que os 

indivíduos têm de determinar primeiro as suas necessidades e desejos e, em seguida, 

classificá-las em termos de importância. Desde então tem sido descrito de diversas formas, 

não havendo grande unanimidade quanto ao seu conceito (Tabela 1). 

Tabela 1.  
Conceitos de gestão do tempo 

Autores Conceito de gestão de tempo 

Lakein (1973) 
Descreveu GT usando vários termos diferentes, incluindo a espontaneidade, equilíbrio, 

flexibilidade e ter controlo sobre o tempo. 

Simpson (1978) 
A GT também pode ser caracterizada como um hábito desenvolvido apenas através da prática e 

determinação. 

Jordan et al. (1989) Definição de prioridades e agendamento de tarefas. 

Schuler (1979) 
A GT também pode ser considerada como o processo pelo qual um indivíduo realiza de forma 

mais eficaz as tarefas e metas. 

Oncken e Wass 

(1985) 

Um processo pelo qual um indivíduo adquire controlo sobre o tempo e as tarefas que ele/ela 

desempenha. 

Mackenzie (1972, 

1975, 1990) 
O que pode ser conseguido através da GT. 

Fonte: Adaptado de Hellsten, 2012 

Na sua essência, Andrade (2013) considera que a GT é uma avaliação constante de 

prioridades pessoais e profissionais. No entanto, após revisão da literatura sobre GT, 

Claessens et al. (2007) propõem como definição comportamentos que pretendem alcançar um 

uso efetivo do tempo enquanto prosseguem determinados objetivos pré-definidos. Esta 

definição, talvez a mais completa, salienta que a utilização da GT não é um fim em si mesmo, 

devendo ser devidamente enquadrada no contexto em análise, centrada nas atividades e 

objetivos das tarefas a realizar, de forma a obter uma GT eficaz. Devido à inexistência, não só 

de uma definição consensual, mas também de uma teoria sobre GT, a questão “como funciona 

a gestão de tempo e por quê?” ainda está por responder (Claessens et al., 2007).  

Em relação à GT, Claessens et al. (2007) identificaram dez tipos diferentes de questionários 

de autopreenchimento usados para medir comportamentos de GT. Destes, os três 

questionários mais utilizados foram: 1) Time Management Behaviour Scale - quatro fatores 

(Macan, Shahani, Dipboye & Phillips, 1990); 2) Time Structure Questionnaire - cinco fatores 
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(Bond & Feather, 1988); 3) Time Management Questionnaire - três fatores (Britton & Tesser, 

1991). 

Segundo vários autores (Claessens et al., 2007; García-Ros & Pérez-González, 2012; 

Hellsten, 2012), a TMB oferece um valor acrescentado em comparação com o Time Structure 

Questionnaire e Time Management Questionnaire, tratando-se do instrumento de GT de 

maior prestígio, maior utilização e validade. Além disso, o modelo teórico em que se baseia é 

considerado o mais desenvolvido e completo de entre os modelos de GT. Pelas razões 

apresentadas, o instrumento de GT escolhido foi a TMB. 

Neste sentido, dos vários estudos efetuados neste âmbito, tem especial destaque Macan et al. 

(1990), pois ao desenvolverem uma escala de comportamentos de GT (TMB) num estudo 

realizado em estudantes universitários, com o objetivo de relacionar a GT com o desempenho 

académico e stresse, concluíram que a TMB era multidimensional (quatro fatores), sendo o 

mais preditivo a perceção de controlo do tempo (PCT), e foram encontradas relações 

potencialmente importantes entre alguns aspetos da GT, o desempenho reportado e o stresse. 

Macan (1994) apresentou um modelo de GT (Figura 1), estabelecendo como ponto de partida 

o facto de que os programas de formação em GT podem levar a três tipos de comportamentos 

de GT, aos quais viria a adicionar uma hipótese, a seguir apresentados: 

1. Estabelecer objetivos e prioridades - Consiste na definição de metas relativamente ao 

que a pessoa precisa ou quer realizar e estabelecimento ou priorização das tarefas 

necessárias para alcançar essas metas;  

2. Ferramentas de gestão do tempo - Baseia-se nos comportamentos típicos associados à 

GT, tais como fazer listas, agendar e planear tarefas; 

3.  Preferência pela organização - Abrange a boa organização dos projetos de trabalho, 

bem como a manutenção de um ambiente de trabalho organizado. 

Hipótese - Perceção de controlo do tempo – “Macan (1994) admitiu a hipótese de que todos 

estes comportamentos poderiam resultar na perceção de controlo do tempo, ou no 

sentimento do indivíduo ter controlo sobre o seu próprio tempo” (Castela, 2013, 

p.17).  
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Figura 1. Proposta de modelo do processo de gestão do tempo 

(Adaptado de T. H. Macan, 1994, p.382) 

Para Macan (1994), ao definir-se objetivos, programação e organização, ganha-se um senso 

de domínio sobre como se aloca o seu tempo, isto é, a perceção que se tem sobre o controlo 

do próprio tempo. Segundo o modelo do processo de GT proposto por Macan (1994), não é 

através de comportamentos de GT, por si só, que se obtém diretamente resultados positivos 

para os indivíduos e organizações, mas através do controlo percebido ao longo do tempo que 

estes comportamentos proporcionam. Este modelo, que compreende antecedentes, mediação e 

variáveis da GT, foi o escolhido para a realização do presente estudo. 

2 - RISCO PSICOSSOCIAL NO TRABALHO  

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2010): 

…como a nossa sociedade evolui para acomodar novas tecnologias e adaptar-se 

a condições sociais e económicas variáveis, também os nossos locais de 

trabalho, práticas e processos de produção se encontram em constante mudança. 
Estas novas situações laborais trazem consigo desafios e riscos novos e 

emergentes que, por sua vez, exigem abordagens técnicas, administrativas e 

políticas que garantam níveis elevados de segurança e saúde no trabalho. (p.1)  

Resultante desta realidade, um dos riscos que mais tem emergido nas organizações, com 

particular impacto na área da saúde, é o psicossocial, atraindo cada vez mais atenção, com o 

crescente conhecimento do impacto sobre a saúde do trabalhador da forma como o trabalho é 

concebido, organizado e gerido, bem como a importância do ambiente geral em que o 

trabalho se desenvolve (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
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Conditions [Eurofound], 2014a). Segundo a EU-OSHA (2007a), um “risco de SST 

emergente” é qualquer risco que simultaneamente é novo e está a aumentar. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1984) define fatores psicossociais no trabalho 

como a interação entre o ambiente do trabalho, o conteúdo do trabalho, capacidades dos 

trabalhadores e condições organizacionais, necessidades, cultura e condição pessoal extra-

laboral, que podem, através de perceções e experiências, influenciar o desempenho, a 

satisfação e a saúde do trabalhador. Para a EU-OSHA (2012a), os riscos psicossociais andam 

de mãos dadas com experiências stressantes relacionadas com o trabalho. 

O trabalho é bom para a saúde mental, mas não todas as condições de trabalho (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 2011), isto é, a qualidade do ambiente 

psicossocial do trabalho influencia de forma positiva ou negativa a saúde mental no trabalho e 

a sustentabilidade do emprego (Coelho, 2010; Eurofound, 2014b). Neste sentido, na Europa, 

25% dos trabalhadores diz que experimentou stresse relacionado com o trabalho na maioria 

ou em todo o seu tempo de trabalho, e uma proporção semelhante relata que o trabalho afeta 

negativamente a sua saúde. Os riscos psicossociais contribuem para estes efeitos adversos do 

trabalho (EU-OSHA, 2014a). 

Nas organizações estão a ocorrer alterações profundas que se relacionam com a transição das 

economias modernas para um modelo de produtividade pós-fordista, caracterizada pela 

automatização e a rápida ascensão de serviços, resultou numa tendência descendente de 

acidentes graves e fatais no trabalho na UE (EU-OSHA, 2012b). Esta mudança, alicerçada 

nos serviços, muito focalizada nos recursos humanos, resultou na emergência, atualmente 

reconhecida, dos riscos psicossociais, com forte impacto nos serviços de saúde. Por outro 

lado, a era da globalização que atravessamos tem contribuído para um declínio percebido por 

parte dos trabalhadores relativamente às preocupações da qualidade do emprego, isto porque a 

concorrência exacerbou a insegurança no emprego, colocando muitos trabalhadores em 

situações de pressão e demandas crescentes (EU-OSHA, 2012b). 

Os fatores psicossociais (a forma como o trabalho se organiza, as disposições relativas ao 

tempo de trabalho, as relações sociais, o conteúdo do trabalho e a carga de trabalho) colocam 

certas exigências mentais e sociais nos trabalhadores, com especial intensidade no setor da 

saúde. Consequentemente, os aspectos psicológicos e sociais do trabalho são fatores 

importantes em cada local de trabalho, bem como o reconhecimento do impacto que esses 
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mesmos fatores têm sobre a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, verificando-se uma 

atenção crescente nos últimos anos (EU-OSHA, 2014a). 

A crise internacional, com particular impacto em Portugal, provocou um aumento de 

insegurança no trabalho, com as consequências negativas cientificamente reconhecidas a nível 

da segurança, bem-estar e saúde. De uma forma geral, leva ao aumento dos níveis de stresse e 

dos comportamentos antissociais e a outras perturbações psicossociais (Eurofound, 2014c). 

Neste sentido, Natali, Deitinger, Rondinono e Lavicoli (2008) consideram que os fatores 

psicossociais (stresse, burnout, mobbing, etc) são agora largamente reconhecidos como 

potenciais riscos associados à atividade e organização do trabalho. 

Segundo a EU-OSHA (2014a), há evidências de que a luta contra os perigos ao bem-estar 

psicossocial não é um evento único, mas um processo com diferentes estágios que exigem 

mudanças no ambiente de trabalho. As intervenções promovidas a nível da empresa são 

melhor implementadas por meio de um processo estruturado, que será mais bem sucedido se 

acompanhado pela participação dos trabalhadores ativos. 

Este processo pressupõe também que a gestão de riscos psicossociais deve ser parte integrante 

do processo geral de gestão do risco e do processo global de gestão da empresa (Coelho, 

2010; EU-OSHA, 2012b). É ainda crucial, para o sucesso da gestão dos riscos psicossociais, o 

envolvimento da gestão de topo, o papel dos gestores intermédios, a participação dos 

trabalhadores e a comunicação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) na organização 

(EU-OSHA, 2012b). A nível hospitalar, em Portugal, “salvo excepções que se desconhecem, 

não está a fazer-se a prevenção de riscos psicossociais no trabalho" (Coelho, 2010, p.18). 

Do inquérito europeu às empresas sobre riscos novos e emergentes (ESENER), realizado pela 

EU-OSHA a empresas de toda a Europa, relativamente aos riscos psicossociais, a Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2010) destaca as seguintes conclusões: 

 A gestão de riscos psicossociais é mais frequente nos sectores da saúde e da 

acção social e em empresas de maior dimensão. Os países do sul da Europa, à 
excepção de Espanha, demonstram estar menos sensibilizados para a gestão dos 

riscos psicossociais, sendo menos provável que levem a cabo qualquer tipo de 

acção; 
 Os procedimentos mais formais da gestão de riscos psicossociais parecem estar 

generalizados apenas em alguns países (Irlanda, Países Baixos, Reino Unido e 

Países Escandinavos), em grandes empresas e nos sectores público financeiro, 
da educação, da saúde e da acção social; 

 Em geral, as empresas gerem os riscos psicossociais através de acções de 

formação e implementação de alterações na organização do trabalho. No 



Capítulo I – Enquadramento Teórico 

 

 

16 

entanto, apenas metade dos inquiridos informa os trabalhadores acerca dos 

riscos psicossociais e dos seus efeitos na segurança e saúde; 

 Os obstáculos mais importantes para a abordagem dos riscos psicossociais nas 
empresas são a consciência da delicadeza do assunto, em conjunto com a falta 

de sensibilização e a falta de recursos; 

 Os dirigentes reconhecem que a participação dos trabalhadores é um factor 

central para o sucesso da gestão da SST e dos riscos psicossociais, pelo que o 
papel dos parceiros sociais continua a ser essencial na implementação de 

medidas eficazes. (pp.2-3) 

O ESENER evidencia que as questões relacionadas com os riscos “emergentes” apresentaram 

maior impacto no setor da saúde e ação social, com o stresse a liderar com 91% e a violência 

ou ameaça de violência e o assédio ou intimidação a ser fonte de preocupação para 57% e 

47%, respetivamente, das das empresas europeias. Concluiu também que menos de um terço 

das empresas da UE-27 declara ter procedimentos implementados para lidar com os riscos 

psicossociais, existindo uma maior prevalência nas empresas de maior dimensão e entre as 

medidas tomadas, as ações de formação (58%) e as alterações na forma como o trabalho é 

realizado (40%), são as mais frequentes (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, 2010). 

“Os fatores mais importantes que tornam difícil a abordagem dos riscos psicossociais são ‟a 

delicadeza do assunto‟, a „falta de sensibilização‟, a „falta de recursos (tempo, pessoal ou 

verbas)‟ e a „falta de formação‟” (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 

2010, p.12). Na Tabela 2 apresenta-se o resumo das principais preocupações dos 

empregadores europeus relativamente aos fatores que contribuem para os riscos psicossociais 

no trabalho. 

Tabela 2.  

Preocupações dos empregadores relativamente aos fatores que contribuem para os riscos psicossociais no 

trabalho (% de empresas, UE-27) 

  UE-

27 
Portugal Espanha França Itália Alemanha 

Reino 

Unido 
Suécia 

Pressão do tempo 52 64 43 53 31 67 49 80 

Ter de lidar com clientes difíceis, doentes, 

crianças, etc. 
50 53 45 48 35 53 56 50 

Má comunicação entre a direção e os 

trabalhadores 
29 42 13 38 17 26 32 38 

Insegurança no trabalho  27 43 13 25 20 22 32 23 

Fraca cooperação entre colegas 26 42 12 35 22 24 23 31 

Horários de trabalho longos e irregulares 22 26 15 26 7 27 22 32 

Problemas nas relações entre chefias e 

trabalhadores 
20 31 11 30 14 20 16 18 

Falta de controlo dos trabalhadores na 

organização do trabalho 
19 37 13 31 15 16 14 24 

Uma política de recursos humanos pouco clara 14 33 10 21 8 11 10 15 

Discriminação (ex: sexo, idade ou etnia 7 20 2 12 1 4 6 3 

Fonte: Adaptado de EU-OSHA, 2010a 
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Este enfoque na pressão do tempo, com principal incidência em Portugal, justifica-se pelo 

facto do tempo de trabalho ser relevante para a saúde e segurança, uma vez que altos níveis de 

demanda e arranjos específicos do tempo de trabalho pode apresentar riscos para a saúde e 

bem-estar dos trabalhadores (EU-OSHA, 2014a). 

Relativamente aos riscos psicossociais, as pesquisas realizadas ao longo de várias décadas 

fornecem evidências de uma associação entre os riscos psicossociais e o stresse no trabalho e 

resultados negativos para a saúde, tais como: problemas de saúde mental (depressão), doenças 

cardiovasculares, distúrbios músculo-esqueléticos e, mais recentemente, diabetes. É difícil 

determinar em que medida o trabalho contribui para estes resultados negativos, quando se 

pretende contabilizar os valores financeiros dos riscos psicossociais, no entanto, vale a pena 

ter em consideração os custos associados com estes problemas de saúde (EU-OSHA, 2014b). 

Num projeto financiado recentemente pela UE e realizado pela Matrix (European Union, 

2013), na Europa, o custo da depressão relacionado com o trabalho foi estimado em 

617biliões de euros anuais. A composição do total de custos resultante para os empregadores 

foi distribuída da seguinte forma: absentismo e presentismo (272 biliões de euros), perda de 

produtividade (242 biliões de euros), saúde (63 biliões de euros) e custos de assistência social 

sob a forma de pagamentos de benefícios de invalidez (39 biliões de euros) (EU-OSHA, 

2014b). 

No entanto, o relatório Matrix ao examinar a relação custo-eficácia de diferentes tipos de 

intervenções, tendo como foco a promoção e prevenção da saúde mental no local de trabalho, 

incluindo melhorias no ambiente laboral, controlo do stresse e tratamento psicológico, 

concluiu que, com base nos dados obtidos em alguns países europeus, cada euro de despesas 

em programas de promoção e prevenção gera benefícios económicos líquidos até 13,62 euros 

ao longo de um ano (EU-OSHA, 2014b; European Union, 2013). Vários estudos na Europa 

evidenciam que as intervenções no local de trabalho adequadamente planeadas e 

implementadas com foco em prevenção do stresse, melhoria do ambiente psicossocial do 

trabalho e promoção da saúde mental, são rentáveis (EU-OSHA, 2014b). 

Da informação atualmente disponível é de consenso geral a emergência e a preocupação 

(devido aos custos individuais, sociais e organizacionais) dos riscos psicossociais em geral e 

do stresse no trabalho em particular, no setor dos serviços, com forte impacto nos 

profissionais de saúde. Para Coelho (2010), estes profissionais “estão sujeitos a novos riscos 
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psicossociais, designadamente, uma forma específica de stresse ocupacional, provocada pelo 

aumento das relações interpessoais: a síndrome de burnout” (p.29). 

2.1. Definição conceptual de burnout   

Schaufeli et al. (2009) consideram que o burnout no trabalho emerge como um importante 

conceito na década de 70, e identificaram algo muito crítico sobre a experiência das pessoas 

com o trabalho. Essa identificação continua a ser feita hoje em dia, cerca de 35 anos desde a 

sua introdução na literatura psicológica e discurso cultural. 

O termo burnout tem origem anglo-saxónica (do inglês to burn out, queimar por completo), e 

é caracterizado por um estado de fadiga física e psicológica. A designação desta nova 

entidade deve-se a Freudenberger (1974), tendo como principal impulsionadora Cristina 

Maslach que apresentou o termo na reunião científica da Associação Americana de 

Psicólogos em 1977 (P. Queirós, 2005). 

Para Maslach e Jackson (1981), os profissionais das áreas dos serviços humanos e 

educacionais são muitas vezes obrigados a despender muito tempo em relacionamentos 

intensos com outras pessoas. Esta interação dos profissionais é focada nos problemas 

concretos dessas pessoas (psicológicas, sociais ou físicas) e, consequentemente, irá ter reflexo 

no seu desempenho profissional e emocional. 

Como as soluções destes problemas nem sempre são fáceis para as pessoas que vivenciam 

estas experiências, pode resultar por vezes, sensações de angústia, frustração e stresse. Assim, 

as pessoas que lidam de forma contínua com estas emoções têm maior tendência para 

desenvolver stresse crónico, levando a um esgotamento emocional que pode ser designado 

por ”burnout” (Maslach & Jackson, 1981). Estas autoras definem burnout como uma 

síndrome de exaustão emocional e cinismo que ocorre com frequência entre os indivíduos 

cuja ocupação se baseia em relações humanas. Consideram ainda essa síndrome como uma 

resposta inadequada a um stresse emocional crónico, em que o indivíduo exibe esgotamento 

físico e/ou psicológico, apresentando atitudes distantes e despersonalizadas e sentimento de 

incompetência. 

Muitas têm sido as definições de burnout, sendo considerado “por vários autores como um 

processo, não sendo uma afeção que ocorre num tempo curto determinado...” (P. Queirós, 
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2005, p.30), tendo, portanto, uma instalação progressiva. Vicente, Oliveira e Maroco (2013) 

definem o burnout como “uma resposta prolongada a stressores interpessoais crónicos no 

trabalho” (p.153). Mais especificamente, Maslach e Goldberg (1998) descrevem burnout 

como uma síndrome psicológica de exaustão emocional, despersonalização e reduzida 

realização pessoal. 

Assim, a SB é constituída por três dimensões relacionadas e interdependentes: exaustão 

emocional (EE), despersonalização (DP) e reduzida realização pessoal (RRP). A EE é 

caracterizada por uma falta de vontade, de energia, de entusiasmo, uma sensação de não poder 

dar mais de si. Quanto à DP, caracteriza-se por insensibilidade relacional, com 

comportamentos cínicos, que se manifesta por uma atitude fria e distante dos profissionais em 

relação ao ambiente que o rodeia. A RRP é caracterizada pela tendência do trabalhador em se 

sentir incompetente, não se sentir adaptado pessoal e profissionalmente ao trabalho, que surge 

quando tem a sensação que as exigências excedem as capacidades, afetando a capacidade de 

interagir com os outros (Leiter, Bakker & Maslach, 2014; Leiter & Maslach, 1988; Maslach & 

Goldberg, 1998; Maslach & Jackson, 1981; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; P. Queirós, 

2005). A forma como as três dimensões se manifestam na síndrome é caracterizada por três 

fases progressivamente evolutivas: EE, DP e RRP (Delbrouck, 2006; Maslach & Leiter, 

1997). 

Segundo P. Queirós (2005), “conforme a investigação evolui surgem modelos na procura de 

unidade, consistência do conceito e explicação da síndrome, das suas manifestações, dos seus 

antecedentes e dos seus precedentes” (p.37). Dos vários modelos existentes, destaca-se o 

Modelo geral explicativo de burnout de Maslach, Jackson e Leiter (Figura 2) aque resulta de 

exigências, como falta de recursos, conflito pessoal e exigências do trabalho, associado à 

diminuição do controlo, do suporte social, da autonomia, perícia, participação na tomada de 

decisões, levando a situações de exaustão, despersonalização e redução da realização pessoal 

(Maslach & Goldberg, 1998; P. Queirós, 2005). 
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Figura 2. Modelo geral explicativo de burnout 

(Adaptado de Maslach & Goldberg, 1998, p.65) 

Vicente et al. (2013) referem a existência de vários instrumentos para avaliar o burnout, o que 

se revelou mais promissor e mais difundido nas investigações empíricas, em cerca de 90% foi 

o Maslach Burnout Inventory (MBI), criado por Maslach e Jackson (1981) para aceder às três 

dimensões da SB, que decorre da exposição dos indivíduos a stresse crónico, resultante do 

trabalho que implica relacionamento com outras pessoas. Devido às suas qualidades métricas, 

verificou-se uma crescente utilização desta escala e em diferentes contextos profissionais, 

existindo atualmente três versões distintas em função da área profissional (Vicente et al., 

2013): a primeira versão, MBI - Human Services Survey (MBI-HSS), dirigida a profissionais 

de saúde; a segunda, MBI - Educators Survey (MBI-ES), adaptado ao setor da educação; e a 

terceira, MBI - General Survey (MBI-GS), adaptada aos trabalhadores em geral. 

Apesar de considerarem que o MBI continua a ser uma referência obrigatória na avaliação do 

desgaste profissional, Moreno Jiménez, Garrosa Hernandez e González Gutiérrez (2000) 

entenderam ser necessário desenvolver instrumentos de medição mais amplos, permitindo 

recolher informação sobre diferentes aspetos do processo burnout, pelo que desenvolveram o 

Questionário de Desgaste Profissional em Enfermeiros - Reduzida (QDPE-R). Este 

questionário é composto por cinco subescalas: antecedentes, desgaste profissional (burnout), 

personalidade resistente, afrontamento e consequências, obtendo resultados favoráveis à 

validade do constructo. 
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Ainda segundo Moreno Jiménez et al. (2000) e Rainho, Queirós, Soares e Monteiro (2006), o 

QDPE é um instrumento de avaliação adaptável, sendo possível, para além de utilizar a 

totalidade, selecionar a ou as subescalas de acordo com os objetivos da investigação, assim 

como aplicar a outros profissionais de saúde. 

Deste modo, a SB “tem sido considerado uma problemática das sociedades de diferentes 

países, devido ao impacto e às consequências negativas que têm tido na saúde do trabalhador, 

das organizações e na dinâmica familiar” (C. Queirós et al., 2011, p.293), tendo maior 

incidência em “determinadas profissões relativamente a outras, sendo as profissões de saúde e 

a profissão docente, as de maior incidência” (Coelho, 2011, p.39). 

3. GESTÃO DO TEMPO NAS ORGANIZAÇÕES E BURNOUT  

A Associação Empresarial de Portugal (2002) refere que mesmo sabendo “que a vida não é só 

trabalho, o dia-a-dia vai-nos demonstrando que este vai invadindo e reduzindo 

assustadoramente o campo de outras dimensões da condição humana - a família, o social, o 

cultural e o psicológico” (p.5). Importa assim encontrar equilíbrios, tanto individuais como 

organizacionais, uma vez que o dia só tem 24 horas. Neste sentido, Bird (2015) considera que 

a gestão do tempo é uma das técnicas mais importantes da gestão moderna, pois permite estar 

melhor preparado para enfrentar as mudanças e pressões constantes do mundo dos negócios, 

com mais eficiência e menos susceptível aos riscos psicossociais.    

Segundo a EU-OSHA (2007b), a falha na gestão dos fatores de risco psicossociais pode ter 

consequências importantes não só para os profissionais de saúde, mas também para os doentes 

e para a qualidade do serviço prestado. Por outro lado, é consensual na literatura sobre as 

dimensões relativas à GT, que a gestão eficaz do tempo resulta num aumento potencial do 

desempenho, promove o desenvolvimento, reduz as tensões no trabalho, na família, limita o 

burnout e aumenta a satisfação pessoal e profissional (Gordon & Borkan, 2014; Nonis & 

Sager, 2003; Macan, 1994; Macan et al., 1990). Tendo esta conceção por base e como guia 

orientador, o facto dos gestores europeus identificarem a pressão do tempo como principal 

fator de risco psicossocial (EU-OSHA, 2010b), foi propósito deste trabalho de investigação, 

através dos objetivos e hipóteses formuladas, aumentar o conhecimento desta temática 

relativamente aos profissionais de saúde. 
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3.1. Gestão do tempo de trabalho nos profissionais de saúde 

O tempo de trabalho
1
 desempenha um papel crucial na saúde e bem-estar dos trabalhadores. 

As consequências para a saúde do trabalhador relativamente à duração, variabilidade das 

horas de trabalho e falta de descanso são bem conhecidas, pelo que a legislação limita a 

distribuição do tempo de trabalho permitindo um mínimo de períodos de descanso. Estes 

fatores são críticos devido aos horários laborais que os profissionais de saúde desempenham 

em ambiente hospitalar. Os efeitos sobre a saúde e bem-estar de determinada organização do 

tempo de trabalho podem incluir distúrbios do sono, fadiga ou cansaço (EU-OSHA, 2014a).  

Segundo a Eurofound (2014a), as horas de trabalho prolongadas (mais de 48 horas por 

semana) continuam a ser um problema grave em termos de saúde e no equilíbrio geral entre a 

vida pessoal e o trabalho, mesmo que esses trabalhadores possam estar, em geral, felizes com 

as modalidades de trabalho como aqueles que trabalham menos horas.  

Cox (2006), relativamente aos profissionais de saúde, considera que nas profissões de ajuda 

se observa elevados níveis de burnout, porque estes profissionais tentam fazer tudo, salvar 

todos, corrigir tudo. Numa outra perspetiva, os mesmos profissionais gerem atualmente um 

número crescente de doentes cada vez mais complexos e em menos tempo, lidam com um 

volume maior de registos administrativos de fácil acessibilidade, através de sistemas de 

informação tecnologicamente evoluídos, contribuindo todos estes fatores para as altas taxas 

de burnout (Gordon & Borkan, 2014). Se a este panorama se acrescentar as dificuldades 

económicas e sociais, a gestão criteriosa de recursos hospitalares e a incipiente prevenção de 

riscos psicossociais, expõe os profissionais de saúde a riscos de consequências imprevisíveis. 

Relativamente à sobrecarga do trabalho, Maslach e Leiter (1997) consideram que é talvez a 

indicação mais óbvia de uma incompatibilidade entre a pessoa e o trabalho. Num estudo 

realizado por Pérez (2013), a 673 trabalhadores de uma instituição de saúde, sobre o efeito do 

burnout e a sobrecarga na qualidade de vida no trabalho, conclui-se que a sobrecarga no 

trabalho tem um elevado e significativo efeito positivo em dois fatores de burnout: EE e RRP, 

assim como o burnout está associado de forma positiva com o conflito trabalho/família e 

negativamente com a satisfação laboral. 

                                                
1 Qualquer período durante o qual o trabalhador está a trabalhar ou se encontra à disposição da entidade patronal e no 

exercício da sua atividade ou das suas funções, de acordo com a legislação e/ou a prática nacional (Artigo 2º, 1 Diretiva 
2003/88/CE). 
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Resultante do quinto Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho, a Eurofound (2014a) 

considera que a regularidade nos padrões do trabalho parece ser a norma (70%-80% dos 

trabalhadores), apresentando pouca variação em comparação com pesquisas anteriores. 

Paralelamente, os empregados que trabalham horários atípicos (ex: horários flexíveis, trabalho 

por turnos) parecem ser 50% mais propensos a ter problemas de saúde do que aqueles que 

desempenham modalidades de rotina. Este perfil de trabalho corresponde, em grande parte, às 

dinâmicas do trabalho hospitalar, característico dos profissionais de saúde. 

Hellsten (2012), ao rever a literatura sobre GT encontrou 38 estudos empíricos sobre a 

temática, envolvendo algumas investigações qualitativas, sendo a maioria do tipo 

quantitativo. A maioria dos estudos quantitativos analisou a relação entre a GT e outras 

variáveis, tais como desempenho académico, stresse e criatividade, recorrendo na sua maioria 

à aplicação de um questionário.  

Para Claessens et al. (2007), os resultados de estudos relacionados com o stresse mostraram 

que a GT foi positivamente relacionada com o controlo percebido do tempo, satisfação no 

trabalho e saúde, e negativamente com a tensão somática induzida pelo trabalho, tensão e 

sofrimento psíquico. Os estudos que relacionam a GT com o burnout são escassos. Dos 

poucos estudos existentes, Peeters e Rutte (2005) concluem que, geralmente, os pesquisadores 

encontram uma relação negativa entre GT e burnout. 

Ao avaliar o comportamento de GT como um moderador da interação exigência-controlo do 

trabalho em professores, Peeters e Rutte (2005) colocaram como hipótese que a combinação 

da exigência do trabalho e a baixa autonomia previa conduzir ao burnout nos professores com 

fraca GT e, em menor grau, aqueles que relatam uma boa GT. Esta hipótese foi confirmada 

para a EE, dimensão mais preditiva do burnout de professores, e em parte confirmada para a 

dimensão RRP.  

Ao analisar os efeitos interativos da pressão do tempo em enfermagem e burnout na 

segurança do doente, Teng, Shyu, Chiou, Fan e Lam (2010) concluíram que a pressão do 

tempo prejudicou a segurança do doente nos enfermeiros com um alto nível de burnout, não 

afetando os enfermeiros com baixo nível de burnout. Quanto às relações causais entre as 

características do trabalho, burnout e saúde psicológica, Huang, Chen, Du e Huang (2012) 

obtiveram mo seu estudo resultados que apontam para a existência de relações causais 
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normais e simultaneamente invertidas, entre as características do trabalho e a saúde 

psicológica. 

Num estudo realizado por Castela (2013), sobre a GT como antecedente da SB no setor 

bancário, concluiu-se que a dimensão estabelecer objetivos e prioridades é antecedente 

negativo do burnout nas dimensões cinismo e ineficácia profissional, a dimensão FGT é 

antecedente positivo na dimensão ineficácia e a dimensão PCT é antecedente negativo nas três 

dimensões do burnout. 

Num outro estudo, realizado por Macan et al. (2010), os autores obtiveram correlações 

significativas relativamente à relação entre a memória prospetiva e a GT, indicando que as 

pessoas que relatam uma melhor gestão do seu tempo reportam uma memória prospetiva e 

retrospetiva de sucesso. Realçaram, ainda, que os que se empenham no estabelecimento de 

metas e prioridades e têm uma preferência pela organização relataram melhor memória do que 

aqueles que o não fazem. Apesar dos estudos realizados, para Claessens et al. (2007), 

surpreendentemente, pouca atenção tem sido dada na pesquisa relativamente à questão: de que 

forma a GT pode dar o seu contributo em combinação com fatores organizacionais e do local 

de trabalho. 

Em relação ao efeito dos programas de treino e formação em GT no desempenho do trabalho, 

a evidência empírica tem sido mista, havendo estudos que apontam para uma relação positiva 

e outros em que essa relação não é demonstrada (Claessens et al., 2007; Hafner & Stock, 

2010; Nonis, Fenner & Sager, 2011; Macan, 1996). 

Schaufeli e Bakker (2004) testaram um modelo em que avaliam a relação das exigências e 

recursos do trabalho com o burnout e compromisso organizacional, concluindo que burnout e 

compromisso estão negativamente associados. O burnout resulta principalmente das 

exigências do trabalho e falta de recursos, relaciona-se com os problemas de saúde, bem como 

a intenção de rotatividade. Concluíram também que o burnout medeia a relação entre as 

exigências do trabalho e os problemas de saúde.É de consenso geral que variáveis pessoais e 

organizacionais são preditores do burnout (C. Queirós et al., 2013; Maslach et al., 2001). 

Assim, considera-se importante alargar o conhecimento do fenómeno burnout e de que forma 

ele se relaciona com outras variáveis, como é o caso do presente trabalho de investigação, a 

GT, de forma a dotar as organizações de novas informações, tonando-as mais preparadas e 

competitivas num mundo globalizado. 
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3.2. Estratégias de gestão do burnout nos profissionais de saúde 

Para o profissional de saúde “desempenhar as suas funções, necessita de estar inserido numa 

organização com uma identidade própria, com valores, com cultura específicos, que 

condicionam a própria identificação do indivíduo” (Miguel, 2009, p.39). Por outro lado, tem 

de estar consciente que a informação, o conhecimento e as relações interpessoais apresentam-

se como a principal matéria prima no trabalho atual, com que os profissionais de saúde têm de 

saber lidar (Coelho, 2010). 

Como é do conhecimento geral, as profissões que implicam uma interação intensa com 

indivíduos em situação emocional e física debilitada, exige um grande envolvimento 

emocional. Por esta razão, “o burnout tem sido mais estudado em profissionais de saúde, 

concretamente em enfermeiros e médicos, mas mais nos primeiros” (Pacheco, 2005, p.76), 

apresentando níveis consideráveis entre estes profissionais. Dos muitos estudos realizados de 

âmbito nacional e internacional à SB, foram selecionados de forma resumida os mais 

significativos e representativos relativamente aos profissionais de saúde que serão 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3.  
Resumo dos estudos sobre burnout em profissionais de saúde 

Autores População/Instrumento Conclusões 

Vicente, Oliveira e 

Maroco (2014) 

o  265 profissionais que cuidam 

idosos e doentes crónicos 

o MBI-HSS 

 19,6% com altas taxas de EE; 

 4,9% apresenta alta DP; 

 2,6% apresenta baixa realização pessoal. 

C. Queirós, Carlotto, 

Kaiserler, Dias e 

Pereira (2013) 

o 1157 enfermeiros (portugueses) 

o MBI-HSS 

 Valores moderados para a EE; 

 Valores baixos para a DP; 

 Valores altos em realização pessoal. 

McNeeley, Perez e 

Chew (2013) 

o 266 estagiários de radiologia 

o MBI 

Os residentes de radiologia apresentaram altos níveis de realização 

pessoal e alguns sintomas de EE e DP. 

Oliveira et al. (2013) 

o 1508 anestesiologistas (Estados 

Unidos) 

o MBI 

41% apresentava alto risco de burnout, afetando assim a saúde dos 

próprios e  influenciando o atendimento e segurança dos doentes. 

C. Queirós, Dias e 

Carlotto (2011) 

o 400 profissionais de saúde 

(amostra portuguesa e brasileira) 

o MBI-HSS 

Os resultados vão ao encontro à literatura internacional, existindo 

poucas diferenças entre países e encontrando-se nas duas amostras 

níveis moderados de EE e elevada realização pessoal. 

Blanchard et al. (2010) 

o 204 oncologistas e 

hematologistas (França) 

o MBI 

Concluiu que a prevalência do burnout era de 44%, com os principais 

componentes:   

 26% para a EE; 

 35% para a DP. 

Leiter, Frank e 

Matheson (2009) 

o 2536 médicos (canadianos) 

o MBI-GS 

 Scores positivos para a exaustão; 

 Pontuações médias de cinismo; 

 Scores levemente negativos na eficácia profissional. 

Camps et al. (2009) 
o 200 médicos oncologistas 

(Espanha) 

 A amostra apresentou níveis elevados de burnout nas dimensões 

EE e RRP. 

 Apresentaram como elementos explicativos da síndrome a 

perceção da pressão do tempo para realizar o trabalho e a 

deterioração social percebida da profissão.    

Gisbert, Fayos e 

Montesinos (2008) 

o 258 fisioterapeutas (Espanha) 

o MBI 

 4% apresentava burnout severo; 

 35,3% para EE; 

 21,3% para DP; 

 19,4% para a realização pessoal. 
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Para além dos estudos desenvolvidos neste âmbito, atualmente destaca-se o contributo de 

outras áreas do conhecimento na tentativa de uma melhor caracterização desta síndrome. Num 

estudo realizado por Durning et al. (2013), com o intuito de compreender de que modo o 

burnout modela a atividade cerebral durante o raciocínio clínico em médicos, foi usado para 

tal a ressonância magnética funcional. A amostra foi constituída por médicos residentes de 

medicina interna (10) e docentes internistas (17). Os exames realizados aos docentes não 

revelavam influência significativa de burnout na atividade cerebral. Os residentes parecem ser 

mais suscetíveis, podendo indicar que podem precisar de apoio tanto emocional como 

cognitivo para melhorar a sua qualidade de vida. Estes resultados melhoram a compreensão 

em relação ao stresse mental e controlo cognitivo. 

Outro caminho explorado pelos investigadores é a tentativa de estabelecer uma relação entre 

biomarcadores e a SB. Numa revisão sistemática deste tema, realizada por Danhof-Pont, Veen 

e Ziteman (2011), não foram encontrados biomarcadores potenciais para burnout, em grande 

parte devido à incomparabilidade dos estudos. Ressalta-se a necessidade de uma abordagem 

dimensional e longitudinal em futuras pesquisas para ter em conta a heterogeneidade de 

burnout. 

Em relação à problemática burnout, Schaufeli et al. (2009) concluíram que a evolução da 

ciência (com o recente surgimento de psicologia positiva) e das organizações (com o aumento 

da atenção organizacional para o comportamento positivo dos funcionários) fortalecu uma 

viragem positiva para a investigação sobre burnout, que é a reformulação do burnout como 

uma erosão do relacionamento. 

Garrosa, Rainho, Moreno-Jiménez e Monteiro (2010), ao estudarem a relação entre o stresse 

do trabalho, forte personalidade, coping e burnout numa amostra de enfermeiros, concluíram 

que o estudo confirma a contribuição específica do desafio e controlo da dimensão forte 

personalidade como explicação do burnout. O apoio social e o coping ativo também foram 

preditores relevantes das dimensões do burnout. Em relação ao processo de burnout, a DP 

apareceu como um antecedente da falta de realização pessoal. 

Para Chen, Wu e Wei (2012), o quadro de antecedentes de burnout é composto por três 

conjuntos de fatores: características organizacionais (sistemas, contexto e recursos); 

características do trabalho (tipo de trabalho, carga de trabalho e de papéis); e características 

individuais (demográficos, personalidade e uso de substâncias), devendo estes fatores ser 
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observados em futuras investigações sobre burnout, assim como na implementação de 

programas de intervenção. 

C. Queirós et al. (2011) consideram que a SB nos profissionais de saúde “tem despertado 

interesse e preocupação na comunidade científica e nas instituições, devido à severidade das 

suas consequências sobre o estado de saúde dos trabalhadores e do seu desempenho 

individual e organizacional” (p.298). 

Ao realizarem um estudo sobre os preditores de burnout em enfermeiros, C. Queirós et al. 

(2013) concluíram que o género, a idade, os anos de trabalho, trabalhar em mais de uma 

instituição, participar em lugares de direção, a satisfação laboral, a resistência da 

personalidade e a interação trabalho-família, são os principais preditores de burnout em 

enfermeiros. 

Assim, podendo esta síndrome ter consequências negativas a nível da gestão dos recursos 

humanos das organizações, o seu estudo e investigação tem tido um incremento crescente, 

explicado pelo conjunto de informação publicada, levando ao seu reconhecimento, e como 

referem Schaufeli et al. (2009), o burnout tem-se expandido gradualmente desde um 

fenómeno psicológico para a abrangência de um diagnóstico médico, já reconhecido, pelo 

menos em alguns países da Europa, como a Holanda e a Suécia. 

Devido a uma crescente preocupação da gestão de recursos humanos, tem-se verificado a 

implementação de estratégias de prevenção a nível individual e organizacional. Awa, 

Plaumann e Walter (2010) realizaram uma revisão de 25 estudos de intervenção primária de 

burnout, 68% personalizados, 8% direcionados à organização e 24% em combinação dos 

dois. A intervenção personalizada reduz o burnout a curto prazo (seis meses ou inferior), 

enquanto a combinação das duas intervenções, individual e organizacional, resultaram em 

efeitos positivos a médio e/ou longo prazo (12 meses ou superior), concluindo que os 

programas de intervenção sobre o burnout são benéficos e podem ser melhorados com 

estudos atualizados.  

Dada a diversidade da investigação sobre burnout, o que é que se evoluiu na forma como se 

lida com este fenómeno? Na opinião de Maslach (2011), são três os princípios a ter como 

referência para futuros trabalhos sobre intervenções. Em primeiro lugar, a prevenção do 

burnout é a melhor estratégia, em segundo a construção de engagement é a melhor abordagem 
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para a prevenção do burnout e, por último, a intervenção organizacional pode ser mais 

produtiva que a intervenção individual.  

Para Maslach et al. (2001), a maioria das discussões sobre as intervenções de burnout 

concentra-se principalmente em soluções centradas no indivíduo. Isto é particularmente 

paradoxal, dado que a pesquisa constatou que os fatores situacionais e organizacionais têm 

um maior papel no burnout do que os individuais. Podemos, pois, afirmar que é possível 

recuperar, mas esse restabelecimento é um processo lento. Há que fazer uma mudança de 

forma consistente da relação entre trabalho e trabalhador, aliviando o stresse e a tensão no 

contexto laboral e, se necessário, intervir nos fatores externos à organização, pois, como 

refere Maslach (2011), os custos pessoais, sociais e organizacionais de burnout podem ser 

consideráveis em termos de saúde física, bem-estar psicológico e desempenho no trabalho. 
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1. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO  

“O desenho define-se como o conjunto das decisões a tomar para pôr de pé uma estrutura, 

que permita explorar empiricamente as questões de investigação ou verificar as hipóteses” 

(Fortin, Côté & Filion, 2009, p.214).  

Escolhido o tema, é necessário realizar o desenho da investigação, “descrevendo todos os 

passos fundamentais da investigação e os limites a observar por parte dos investigadores” 

(Médicos de Medicina Geral e Familiar [MMGF], 2008, p.13). Este estudo enquadra-se num 

modelo de investigação de carácter quantitativo, pois permite apresentar resultados através de 

tratamento estatístico (Fortin et al., 2009), é correlacional, porque mede duas ou mais 

variáveis que se pretende estar ou não relacionadas no mesmo sujeito, de natureza descritiva, 

pois mede e avalia vários aspetos, dimensões ou componentes do fenómeno ou fenómenos a 

investigar (Sampieri, Collado & Lucio, 1997), e transversal, pois a aquisição de dados é feita 

num único momento. 

Quanto ao método de recolha de dados, foi aplicado um questionário composto por três 

partes: na primeira parte consta a escala Time Management Behaviour (TMB) de Macan et 

al. (1990), adaptada para Portugal por Castela (2013); na segunda, a subescala Burnout do 

Questionário de Desgaste Profissional em Enfermeiros - Reduzida (QDPE-R), de Garrosa, 

Moreno-Jiménez, Liang & González, (2008), validada para Portugal por Pereira (2013); e 

na terceira parte consta a caracterização sociodemográfica, individual e profissional da 

população em estudo (Apêndice A). A população alvo foi constituída pelos profissionais de 

saúde (enfermeiros, médicos e TDT) a exercer funções numa organização hospitalar do 

norte do país.  

Tendo por base os objetivos e as questões de investigação, foi elaborada a estrutura do 

trabalho. Com este esquema pretende-se demonstrar o meio do estudo e o tipo de relação 

existente entre as variáveis em estudo. Assim, a Figura 3 evidencia a relação entre as 

variáveis de investigação TMB, burnout e características sociodemográficas e profissionais 

da população em estudo. 
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Figura 3. Representação esquemática da relação prevista entre as variáveis 

2. MÉTODO DA INVESTIGAÇÃO 

Para Fortin et al. (2009), “a fase metodológica reporta-se ao conjunto dos meios e das 

actividades próprias para responder às questões de investigação ou para verificar hipóteses 

formuladas no decurso da fase conceptual” (p.210). Nesta condição, procura-se descrever as 

opções metodológicas que servem de base à investigação desde os objetivos, tipo de estudo, 

às questões e hipóteses a testar, à população em estudo, às fontes de instrumentos de recolha 

de dados e às variáveis. 

2.1. Objetivos do estudo 

O presente trabalho de investigação tem como objetivos determinar as propriedades 

psicométricas da escala TMB e da subescala de Burnout e caracterizar a GT e SB em 

profissionais de saúde de uma organização hospitalar do norte do país e a forma como as 

diferentes dimensões da GT interagem com as dimensões do burnout. Foram definidos os 

seguintes objetivos específicos:  
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 Analisar as dimensões da GT nos profissionais de saúde;  

 Analisar as dimensões da SB nos profissionais de saúde;  

 Avaliar a relação de burnout e dos comportamentos em GT com as variáveis 

sociodemográficas e socioprofissionais; 

 Relacionar as dimensões da GT com a SB nos profissionais de saúde. 

2.2. Questões e hipóteses de investigação 

A partir da observação de fenómenos colocam-se questões a investigar, segue-se uma 

metodologia que implica determinadas etapas fundamentais para a prossecução do estudo. 

Para os MMGF (2008), “a questão de investigação é o princípio e o fim do processo de 

investigação ... é a força da questão de investigação que será o seu motor e um factor crítico 

para um estudo reconhecido como um bom estudo” (p.19). 

Tendo em conta a revisão bibliográfica e no sentido de contribuir para o esclarecimento do 

problema de investigação, delimitado pelos objetivos inicialmente traçados, formulou-se a 

seguinte questão de investigação: 

Questão 1: Qual a magnitude da associação entre as dimensões da GT e as dimensões da SB 

em profissionais de saúde? 

A hipótese em investigação provém da questão em estudo, deve ser formulada de forma clara 

e ser a consequência lógica da argumentação (MMGF, 2008). Na definição das hipóteses de 

investigação é muito importante ter em conta a clareza e precisão e devem ser definidas na 

fase inicial do projeto de investigação, pois constituem o eixo a partir do qual se desenvolve o 

desenho do estudo (MMGF, 2008). Assim, tendo “em conta as variáveis-chave e a população 

alvo” (Fortin et al., 2009, p.165), formularam-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese1 – Existe associação estatisticamente significativa entre as dimensões da Time 

Management Behaviour e as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, número 

de filhos, habilitações académicas e profissão). 

Hipótese2 – Existe associação estatisticamente significativa entre as dimensões da Time 

Management Behaviour e as variáveis socioprofissionais (anos de trabalho, tipo 

de horário, horas de trabalho por semana, número médio de utentes que atende 
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por dia, tempo de interação com os utentes/doentes, coordenação de serviços e 

dupla atividade). 

Hipótese3 – Existe associação estatisticamente significativa entre a síndrome de burnout e 

suas dimensões e as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, número de filhos, 

habilitações académicas e profissão). 

Hipótese4 – Existe associação estatisticamente significativa entre a síndrome de burnout e 

suas dimensões e as variáveis socioprofissionais (anos de trabalho, tipo de 

horário, horas de trabalho por semana, número médio de utentes que atende por 

dia, tempo de interação com os utentes/doentes, coordenação de serviços e dupla 

atividade). 

Hipótese5 – Existe associação estatisticamente significativa entre estabelecer objetivos e 

prioridades e síndrome de burnout. 

H5.1 - Existe associação estatisticamente significativa entre estabelecer objetivos e 

prioridades e exaustão emocional. 

H5.2 - Existe associação estatisticamente significativa entre estabelecer objetivos e 

prioridades e despersonalização. 

H5.3 - Existe associação estatisticamente significativa entre estabelecer objetivos e 

prioridades e reduzida realização profissional. 

Hipótese6 – Existe associação estatisticamente significativa entre ferramentas de gestão do 

tempo e síndrome de burnout. 

H6.1 - Existe associação estatisticamente significativa entre ferramentas de gestão do 

tempo e exaustão emocional. 

H6.2 - Existe associação estatisticamente significativa entre ferramentas de gestão do 

tempo e despersonalização. 

H6.3 - Existe associação estatisticamente significativa entre ferramentas de gestão do 

tempo e reduzida realização profissional. 

Hipótese7 – Existe associação estatisticamente significativa entre preferência pela 

organização e síndrome de burnout. 
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H7.1 - Existe associação estatisticamente significativa entre preferência pela organização e 

exaustão emocional. 

H7.2 - Existe associação estatisticamente significativa entre preferência pela organização e 

despersonalização. 

H7.3 - Existe associação estatisticamente significativa entre preferência pela organização e 

reduzida realização profissional. 

Hipótese8 – Existe associação estatisticamente significativa entre perceção de controlo do 

tempo e síndrome de burnout. 

H8.1 - Existe associação estatisticamente significativa entre perceção de controlo do 

tempo e exaustão emocional. 

H8.2 - Existe associação estatisticamente significativa entre perceção de controlo do 

tempo e despersonalização. 

H8.3 - Existe associação estatisticamente significativa entre perceção de controlo do 

tempo e reduzida realização profissional. 

2.3. População em estudo e participantes na investigação  

Entende-se por população em estudo todo o grupo de elementos a quem se aplicam os 

resultados do estudo (MMGF, 2008). De salientar que as “inferências feitas com base num 

estudo por amostragem só são válidas para a população que serviu de base à selecção da 

amostra” (Barañano, 2004, p.85).  

A população alvo é constituída pelos corpos especiais de saúde (enfermeiros, médicos e 

TDT), que neste estudo se designam por profissionais de saúde e que desempenham funções 

numa organização hospitalar do norte de Portugal. De acordo com Administração Central do 

Sistema de Saúde (ACSS, 2014a), em 2013 pertenciam aos quadros do Ministério da Saúde 

75.104 profissionais que integravam os corpos especiais de saúde, com a seguinte 

distribuição: enfermeiros 51,8%, médicos 35,3%, TDT 10,4% e técnicos superiores de saúde 

2,5%. Na organização em estudo, no mesmo ano, integravam os corpos especiais de saúde um 

total de 1.436 profissionais, distribuídos da seguinte forma, enfermeiros 57,8%, médicos 
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30,1%, TDT 10,25% e técnicos superiores de saúde 1,85%, (ACSS, 2014b). Assim, a 

população alvo deste estudo era constituída por 1.400 profissionais de saúde.   

Em virtude de a participação ser voluntária, foi constituída uma amostra de profissionais de 

saúde não probabilística, uma vez que os elementos foram selecionados de acordo com a sua 

disponibilidade para participar no estudo.  

2.4. Variáveis e operacionalização 

Entende-se por variáveis as “características das unidades de observação/casos que constituem 

a população ou a amostra. Os investigadores devem limitar-se a observar e medir as variáveis 

que estão directamente relacionadas com os objectivos do trabalho” (MMGF, 2008, p.29).  

Para os mesmos autores, as variáveis são classificadas segundo o papel que desempenham na 

investigação. Para Fortin et al. (2009), “as variáveis formam a substância das questões de 

investigação e das hipóteses” (p.53), Fortin e Ducharme (2003), defendem “que o uso dos 

termos „variável independente‟ e „variável dependente‟ não se aplica no contexto dos estudos 

descritivo-correlacionais” (p.175). Tendo como referência Fortin et al. (2009), neste estudo 

podem encontrar-se dois tipos de variáveis, em que as variáveis de investigação “…são 

qualidades, propriedades ou características … observadas ou medidas ... condições que 

ocorrem ao mesmo tempo e não podem ser manipuladas nem consideradas como causa da 

mudança de uma outra variável ... as variáveis de atributo são características pré-existentes 

dos participantes num estudo” (pp.171-172). 

De acordo com Fortin et al. (2009) e tendo em consideração que é um estudo correlacional e 

transversal, as variáveis foram classificadas em: i) variáveis atributo, agrupadas em 

sociodemográficas e socioprofissionais, cuja operacionalização se encontra em apêndice 

(Apêndice B); ii) variáveis de investigação, que são as dimensões da TBM e a SB e suas 

dimensões. 

Os fenómenos em investigação, comportamentos de GT, burnout, características 

sociodemográficas e socioprofissionais, serão seguidamente operacionalizados, pois segundo 

Marconi e Lakatos (2004), as variáveis devem ser definidas de forma clara, objetiva e 

operativa.  
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Segundo Fortin et al. (2009), a “operacionalização de um conceito é o processo pelo qual um 

constructo é traduzido ou transposto, segundo fenómenos observáveis e mensuráveis … 

implica que o conceito se torne explícito, especificando as suas dimensões e determinando os 

indicadores … utilizados para os medir” (p.339). 

Como foi referido anteriormente, a escala TMB (Macan, 1994; Macan et al., 1990) é 

multidimensional e constituída por 25 itens, apresenta um intervalo de variação entre 1 e 5 e 

foi analisada como variável contínua, sendo operacionalizada da seguinte forma: 

 A dimensão Estabelecer objetivos e prioridades (EOP) é constituída por seis itens (16, 

18, 19, 20, 25, 26,) e avalia a forma como o trabalhador seleciona e prioriza as suas 

tarefas laborais, tendo como finalidade os objetivos e as metas a alcançar. Foi 

operacionalizada da seguinte forma: calculou-se o somatório da pontuação atribuída 

por cada um dos participantes aos itens, seguindo-se a divisão do somatório pelo 

número de itens.  

 A dimensão Ferramentas de gestão do tempo (FGT) é constituída por 10 itens (6, 9, 

11, 15, 22, 23, 24, 29, 31 e 34) e avalia o uso de técnicas associadas com a gestão 

efetiva do tempo, tais como o uso de agenda, a utilização de listas de atividades ou 

verificação de tarefas já realizadas. Foi operacionalizada da seguinte forma: calculou-

se o somatório da pontuação atribuída por cada um dos participantes aos itens, 

seguindo-se a divisão do somatório pelo número de itens.  

 A dimensão Preferência pela organização (PO) é constituída por quatro itens (17, 28, 

32 e 33) e avalia a forma como os indivíduos organizam as suas tarefas e em que grau 

eles mantêm o seu ambiente de trabalho estruturado. Fornece informação acerca do 

desenvolvimento das atividades, se está baseado em planeamento prévio e estruturado, 

bem como quanto à organização do seu ambiente de trabalho. Foi operacionalizada da 

seguinte forma: calculou-se o somatório da pontuação atribuída por cada um dos 

participantes aos itens, seguindo-se a divisão do somatório pelo número de itens.  

 A dimensão Perceção de controlo do tempo (PCT) é constituída por cinco itens (4, 7, 

8, 10, 13,) e avalia o grau da perceção de como os indivíduos controlam e gerem 

eficazmente o seu tempo. Este fator indica qual a sensação de controlo sobre o tempo 

que o profissional tem, tal como a sensação de sobrecarga de tarefas, detalhes banais, 

assim como a dedicação de muito tempo para tarefas secundárias. Foi 
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operacionalizada da seguinte forma: calculou-se o somatório da pontuação atribuída 

por cada um dos participantes aos itens, seguindo-se a divisão do somatório pelo 

número de itens. 

A subescala Burnout é multidimensional e constituída por 12 itens (Garrosa et al., 2008), e foi 

validada para Portugal por Pereira (2013), sendo operacionalizada da seguinte forma: 

 Síndrome de burnout (12 itens), corresponde a uma resposta inadequada a um stresse 

emocional crónico, em que o indivíduo exibe esgotamento físico e/ou psicológico, 

apresentando atitudes distantes e despersonalizadas e sentimento de incompetência 

(Maslach & Jackson, 1981); 

 A dimensão Exaustão emocional (EE) é caracterizada por uma falta de vontade, de 

entusiasmo, uma sensação de não poder dar mais de si. Sentem-se sem energia, usados 

e incapazes de relaxar ou recuperar, correspondendo à primeira reação à exposição de 

stressores crónicos do trabalho (Maslach & Leiter, 1997). Resulta da pontuação obtida 

pelo cálculo da média ponderada dos pontos obtidos nos itens 4, 7, 8 e 11; 

  A dimensão Despersonalização (DP) caracteriza-se por insensibilidade relacional, 

com comportamentos cínicos, manifestando-se por atitudes frias e distantes dos 

profissionais em relação ao ambiente que o rodeia, minimizando o seu envolvimento 

no trabalho (Maslach & Leiter, 1997). Resulta da pontuação obtida pelo cálculo da 

média ponderada dos pontos obtidos nos itens 2, 3, 5 e 6; 

 A dimensão Reduzida realização pessoal (RRP) é caracterizada pela tendência do 

trabalhador se sentir incompetente, não se sentir adaptado pessoal e profissionalmente 

ao trabalho, que surge quando tem a sensação que cada novo projeto parece 

inalcançável, afetando a capacidade de interagir com os outros e perdendo confiança 

neles próprios (Maslach & Leiter, 1997). Resulta da pontuação obtida pelo cálculo da 

média ponderada dos pontos obtidos nos itens 1, 9, 10 e 12. 

2.5. Instrumentos de medida  

O inquérito é a “recolha da informação com base numa amostra representativa, através da 

comunicação pessoal” (Barañano, 2004, p.86), colocando-se às pessoas ou organizações, 
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devendo estas responder oralmente ou por escrito. Para a elaboração do presente estudo, a 

técnica de inquérito a utilizar como instrumento de medida foi o questionário. Na investigação 

empírica, “o questionário é fundamental para a verificação de hipóteses previamente 

definidas” (Barañano, 2004, p.96), podendo ser “administrados por um inquiridor, por 

contacto pessoal directo, por via telefónica, ou respondidos por auto-preenchimento, com ou 

sem ajuda presencial de um colaborador, ou por correio” (MMGF, 2008, p.63).  

Após revisão bibliográfica sobre os diferentes instrumentos de medida disponíveis para 

recolha de informação sobre as dimensões em estudo, a nossa opção foi orientada pela 

fiabilidade e validade dos mesmos. 

Foi utilizado um questionário de autopreenchimento dividido em três partes: a primeira 

integra a escala TMB de Macan et al. (1990), adaptada para português por Castela (2013) e 

objeto de validação neste estudo; na segunda parte inclui-se a subescala Burnout do QDPE-R 

de Garrosa et al. (2008), validada para Portugal por Pereira (2013); e a terceira parte é 

composta por questões de caracterização sociodemográfica e socioprofissional. De referir que 

foi obtida a autorização prévia dos autores originais e de adaptação para a utilização da escala 

TMB (Apêndice C) e subescala Burnout do QDPE-R (Apêndice D). 

Questionário Time Management Behaviour  

Como referido anteriormente, a escala utilizada para medir o conceito GT foi a TMB de 

Macan (1994), traduzida para português por Castela (2013), compondo a primeira parte do 

questionário. Foi objeto de validação neste estudo, constituída por 25 itens respondidos 

através de uma escala tipo Likert, de cinco níveis (1 – Nunca; 2 – Poucas vezes; 3 – Algumas 

vezes; 4 – Habitualmente; 5 – Sempre). Segundo Macan et al. (1990), estruturalmente é 

constituída por quatro dimensões, estabelecer objetivos e prioridades (EOP), ferramentas de 

gestão do tempo (FGT), preferência pela organização (PO) e perceção de controlo do tempo 

(PCT). 

Subescala Burnout do QDPE-R 

A subescala Burnout é parte integrante do QDPE-R (Garrosa et al., 2008; Pereira, 2013) e é 

constituída por 12 itens, respondidos através de uma escala tipo Likert codificada em quatro 

pontos, variando de 1 “Discordo totalmente” a 4 “Concordo totalmente”. Estruturalmente, é 
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composta pelas seguintes dimensões da SB: exaustão emocional (EE), despersonalização 

(DP) e reduzida realização pessoal (RRP), proposto por Maslach e Jackson (1981). A 

dimensão de realização pessoal foi substituída pela dimensão reduzida realização pessoal, a 

fim de facilitar a interpretação de perfis e calcular um índice global burnout (Garrosa et al. 

2008). 

2.6. Procedimentos estatísticos 

Os dados foram editados na base de dados do software SPSS®, versão 20 para Windows. 

Após a edição e codificação dos dados na base de dados, a etapa seguinte foi determinar e 

confirmar a estrutura fatorial da escala TMB e subescala Burnout, no sentido de analisar as 

suas propriedades psicométricas. Posteriormente, realizou-se a análise de consistência interna 

para cada dimensão, bem como a validade fatorial. Em relação à escala TMB e à subescala 

Burnout, a avaliação da validade permitiu identificar e confirmar o número de dimensões da 

GT e as dimensões que integram a SB e, em relação à subescala Burnout, verificou-se a 

correlação das dimensões com o constructo burnout, fundamentado num modelo de equações 

estruturais, de segunda ordem. 

Também foi verificada a natureza da distribuição das variáveis, realizada através de 

normalidade de acordo com os critérios de Kline (2005). 

O presente estudo integra-se num paradigma quantitativo e correlacional, o que implicou a 

adoção de procedimentos estatísticos, no sentido de determinar o tipo de associação entre as 

variáveis em estudo, utilizando o nível de significância de p<0,05. 

Fernandes e Vasconcelos-Raposo (2010) consideram que a análise fatorial exploratória (AFE) 

relativamente às suas opções de identificação da estrutura fatorial é limitada, considerando 

que a análise fatorial confirmatória (AFC) traz mais vantagens, principalmente na sua 

flexibilidade, tais como: pode testar-se uma estrutura fatorial com base numa teoria, pode 

avaliar-se com detalhe os efeitos dos erros de medida, e pode testar-se hipóteses associadas à 

estrutura fatorial descrita na teoria, daí a importância da realização da AFC. 

Dos estudos empíricos observados que recorreram à escala TMB (Castela, 2013; Garcia-Ros 

& Pérez-Gonzalez, 2012; Nonis & Sager, 2003; Macan, 1994; Macan et al., 1990) verificou-

se que os investigadores recorreram à AFE, talvez pelo facto de existir poucas conceções 
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acerca dos mecanismos subjacentes ao fenómeno e, por essa razão, sem a certeza de como 

operar e relacionar as varáveis manifestas (Matsunaga, 2010). Desta forma, optou-se 

inicialmente pela AFE. 

Na AFC, para verificar a adequação do modelo aos dados recolhidos, as medidas que se 

utilizaram foram as que mais frequentemente têm sido referências em outros estudos (Kahn, 

2006). De seguida apresenta-se uma breve caracterização e uma tabela resumo (Tabela 4) dos 

valores de referência dos índices utilizados (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010; Marôco, 

2010):  

 Teste qui-quadrado (2) - esta estatística é a razão de verossimilhança que se utiliza 

para avaliar a significância estatística de que todos os elementos da matriz de resíduos 

sejam nulos. A estatística qui-quadrado (χ2) e a sua divisão pelos graus de liberdade 

(gl), se o valor obtido for superior a 5, considera-se um mau ajustamento;  

 GFI (Goodness-of-fit Index) - é um índice de bondade do ajustamento, varia de 0 a 1 e 

mede o total relativo da variância e covariância entre as variáveis manisfestas. Valores 

acima de 0,90 são considerados bons. 

 CFI (Comparative Fit Index) - é um índice de ajustamento comparativo, varia de 0 a 1 e 

compara o ajustamento do modelo em estudo ao ajustamento do modelo basal. Valores 

acima de 0,90 são frequentemente considerados como bom ajustamento do modelo. 

 RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) - a raiz do erro quadrático médio 

refere-se à média dos resíduos, e pode ser interpretada especificamente em relação à 

grandeza das variâncias e covariâncias observadas, quanto mais os valores se 

aproximarem de zero, melhor é o ajustamento do modelo. É considerado um bom 

ajustamento, quando apresenta valores abaixo de 0,08. 

Tabela 4.  

Tabela resumo dos valores de referência dos índices de ajustamento 

 Muito bom Bom Sofrível Mau 

2/gl <1 ]1,2] ]2,5] 5 

GFI >0,95 [0,9-0,95[ [0,8-0,9[ < 0,8 

CFI >0,95 [0,9-0,95[ [0,8-0,9[ < 0,8 

RMSEA 
< 0,05 [0,05-0,08[ [0,08-0,10[ > 0,10 

(p-value >0,05) 

      Fonte: Adaptado de Portela, 2012 
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Realizou-se a análise descritiva através da distribuição de frequências, de medidas de 

tendência central e de dispersão. Para a comparação de médias entre grupos, recorreu-se à 

análise de variância (ANOVA) de forma a obter a comparação de médias entre mais de dois 

grupos de onde foram extraídas amostras aleatórias e independentes (Marôco, 2014a). Uma 

vez rejeitada a hipótese nula (H0) através da ANOVA, interessa identificar qual ou quais os 

pares de médias com diferenças significativas, informação fornecida pelos testes Post-Hoc, e 

como se pretende “comparar médias duas a duas, cujo número de comparações foi defenido à 

priori” (Marôco, 2014a, p.216) utilizou-se o teste de Bonferroni. A comparação da média 

entre dois grupos foi através do teste t-Student. 

Nas ciências sociais utiliza-se com frequência os coeficientes de correlação para determinar e 

explicar as relações causais entre variáveis, sendo frequentemente usadas incorretamente para 

deduzir sobre relações causais, isto porque uma correlação mede apenas uma associação entre 

variáveis, sem nenhuma implicação de causa efeito entre elas (Marôco, 2014a). Desta forma, 

serão representadas a associação entre as variáveis intervalares em estudo com recurso ao 

coeficiente de correlação de Pearson (r). O coeficiente de Pearson menor que 0,2 refere-se a 

uma associação muito baixa, o intervalo 0,2 a 0,39 associação baixa, entre 0,40 e 0,69 

moderada, entre 070 e 0,89 alta e igual ou superior a 0,90 associação muito alta (Pestana & 

Gageiro, 2003). 

2.7. Procedimentos formais e éticos 

A investigação que se apresenta envolve dados pessoais, profissionais e percecionais dos 

indivíduos em estudo, levantando desde o princípio considerações éticas e deontológicas. 

Segundo Fortin et al. (2009), “a escolha do tema, o tipo de estudo, o recrutamento dos 

participantes, a forma de recolher os dados e de os interpretar são alguns dos muitos 

elementos que podem interessar à ética” (p.180). 

No desenvolvimento do presente estudo, as questões éticas estiveram sempre presentes, desde 

o desenho da investigação, com especial atenção para a construção do instrumento de recolha 

de dados, o cumprimento dos requisitos normativos e éticos da organização de saúde onde se 

realizou a recolha de dados, a disponibilidade e esclarecimento do investigador para qualquer 

dúvida dos participantes (telefone ou e-mail).  
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De referir que, no preâmbulo do questionário, se disponibilizava aos participantes, de forma 

sucinta, a identificação do investigador e a instituição a que pertence, a finalidade da pesquisa, 

os objetivos do estudo, a identificação dos orientadores, as escalas utilizadas, o carácter 

voluntário e anonimato das respostas, assim como o tempo médio de preenchimento.  

Para a recolha de dados foi efetuado um pedido de autorização ao Conselho de Administração 

do Centro Hospitalar em estudo, juntamente foi disponibilizada a síntese do projeto de 

investigação e o parecer favorável dos diretores de serviço. A autorização foi obtida a 20 de 

março de 2015, iniciando-se de imediato a recolha de dados, que decorreu durante dois meses 

(Apêndice E). 

Para garantir a confidencialidade da informação recolhida, o instrumento de recolha de dados 

foi distribuído a cada profissional de saúde dentro de um envelope, sendo sugerido que fosse 

selado após o seu preenchimento. Este procedimento ético foi garantido em todas as outras 

etapas do estudo. 

 



 

 

 

 

 

  



 

45 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

 

 



 

 

 

 



Capítulo III – Resultados 

 

47 

Neste capítulo, com a apresentação dos resultados obtidos após análise dos dados, pretende-se 

verificar as hipóteses definidas. A organização dos resultados inicia-se com a análise das 

características psicométricas da escala TMB e subescala Burnout do QDPE-R, seguindo-se a 

análise descritiva sociodemográfica e socioprofissional, tendo por finalidade fazer uma síntese 

do conjunto das características dos participantes e examinar a distribuição dos valores das 

variáveis (Fortin et al., 2009) e, por fim, apresentar a caracterização correlacional entre 

variáveis da amostra.     

1. ANÁLISE FATORIAL DA ESCALA TIME MANAGEMENT BEHAVIOUR 

Análise fatorial exploratória (AFE) 

Inicialmente considera-se uma abordagem exploratória na tentativa de redução de dados das 

escalas utilizadas no presente estudo. Segundo Hair et al. (2010), a análise fatorial (AF) é uma 

técnica de interdependência, que tem como objetivo principal definir a estrutura subjacente 

entre as variáveis em análise, isto é, “usa as correlações observadas entre as variáveis 

originais para estimar o(s) factores(s) comum(ns) e as relações estruturais que ligam os 

factores (latentes) às variáveis” (Marôco, 2007, p.361), resultando novas variáveis (fatores) 

em número inferior às variáveis iniciais. Uma vez que em estudos anteriores, relativamente à 

escala TMB (Castela, 2013; García-Ros & Pérez-Gonzalez, 2012), se verificou que as 

correlações das variáveis manifestas nem sempre respeitaram a estrutura fatorial original, 

optou-se por realizar inicialmente uma análise exploratória multivariada para as escalas que 

compõe o presente estudo. 

Para justificação da utilização da AF é necessário inicialmente provar que as correlações entre 

as variáveis originais são suficientemente elevadas. Para tal, o teste estatístico de esfericidade 

de Bartlett (sig.<0,05) indica que existe correlação suficiente entre as variáveis, podendo 

prosseguir com a análise. Para a execução deste teste é necessário que as variáveis apresentem 

uma distribuição normal multivariada e é muito suscetível a violação deste propósito. 

Segundo Hair et al. (2010), na análise multivariada, o propósito fundamental é a normalidade, 

reportando-se à forma como os dados de uma variável métrica individual são distribuídos e a 
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sua correspondência com a distribuição normal. Para verificar esta condição de normalidade, 

o método mais utilizado é o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Marôco, 2007). 

No decurso da interpretação fatorial pode surgir a necessidade de reorganizar o modelo 

fatorial devido à eliminação de uma ou várias variáveis manifestas, utilizar um método de 

rotação diferente, a necessidade de extrair um número de fatores diferentes ou utilizar um 

outro método de extração (Hair et al., 2010).  

A análise do fenómeno comportamentos de GT resulta dos dados obtidos pela escala TMB de 

Macan et al. (1990). A consistência interna para os 34 itens da escala apresenta um alpha de 

Cronbach de 0,846, considerado bom. A medida KMO=0,886, representando uma boa 

recomendação para a AF (Marôco, 2007), e o teste esfericidade de Bartlett corresponde a um 

p-value<0,05 (0,000). Assim, conclui-se que as variáveis estão significativamente 

correlacionadas entre elas, pelo que é adequado a realização da AF. 

O passo seguinte é a seleção do método de extração fatorial. Dos dois métodos existentes, a 

análise de componentes principais tem como objetivo sintetizar a maior parte da informação 

original (variação) numa quantidade mínima de fatores para fins de previsão, em contraste, a 

AF permite compreender a estrutura latente, isto é, é utilizada principalmente para identificar 

os fatores subjacentes ou dimensões que refletem o que as variáveis têm em comum (Hair et 

al., 2010). No presente estudo, para a análise exploratória multivariada optou-se pela análise 

de componentes principais. 

Da extração fatorial da escala TMB através do método de componentes principais, com 

utilização de rotação varimax, resultou a descrição da saturação fatorial de cada item, 

distribuídos por sete componentes com valor próprio (eigenvalue) superior a 1. Na tentativa 

de reter o número correto, pois Marôco (2014a) refere que “devemos então reter o número 

mínimo de fatores que nos permita explicar convenientemente o fenómeno em estudo” 

(p.482), recorreu-se à representação gráfica (Scree plot) dos valores próprios relativamente a 

cada uma das componentes (Figura 4). 
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Figura 4. Scree plot da escala TMB 34 itens 

Pelo critério do Scree plot, “devem reter-se os fatores até aquele em que se observa a inflexão 

da curva, que relaciona o número do fator e o respetivo eigenvalue” (Marôco, 2014a, p.482) 

como a inflexão se verifica na componente 4, reteve-se esse número de fatores, 

correspondendo às dimensões da escala original. 

Atendendo ao tamanho da amostra, relativamente às correlações fatoriais, todos os itens 

foram considerados por apresentarem correlações superiores a 0,4 (Hair et al., 2010).  

As variáveis geralmente devem ter comunalidades superiores a 0,50 para ser aceites na 

análise, no entanto, não existem diretrizes estatísticas que indicam exatamente o que é alto ou 

baixo (Hair et al., 2010), considerações práticas (García-Ros & Pérez-Gonzalez, 2012) e 

tendo em conta o tamanho da amostra leva a incluir valores próximos ou superiores a 0,30, 

sabendo-se que baixa comunalidade mostra que uma porção substancial da variância da 

variável não é contabilizada pelos fatores (Hair et al., 2010). Desta forma, por apresentarem 

uma correlação baixa com a maioria dos itens da escala TMB e por manifestarem 

comunalidades inferiores a 0,29, foram retirados da análise cinco itens (5, 12, 14, 27 e 30). 

Tendo em vista analisar a consistência interna da escala TMB, foi calculado o coeficiente de 

confiabilidade, que estima a fiabilidade dos dados obtidos (Marôco & Garcia-Marques, 2006), 

através da medida mais utilizada, o alpha de Cronbach (Hair et al., 2010) para os 29 itens da 

escala TMB. Neste sentido, importa relacionar cada item em separado, incluindo a correlação 
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do item total corrigido, apresentando quase a totalidade valores adequados, superiores a 0,30 

(Hair et al., 2010), exceto o item 21 (-0,27), sendo retirado da análise. 

A AFE mostrou uma estrutura fatorial de quatro dimensões com cargas fatoriais dos itens a 

variaram de 0,402 a 0,726. A solução fatorial escolhida explica 42,82% da variância total. 

A primeira dimensão ou fator estabelecer objetivos e prioridades (EOP), integra oito itens, 

sete coincidem com a escala TMB original (Macan, 1994; Macan et al., 1990) (itens 1, 3, 16, 

18, 20, 25 e 26) e um, o item 19 “Eu reservo tempo na minha agenda diária em função das 

tarefas geralmente agendadas”, que na escala original integrava a dimensão FGT. De 

salientar que três itens apresentam saturações altas em dois fatores, dois (itens 25 e 26) nos 

fatores EOP e FGT e um (item 1) nos fatores EOP e PO, como o maior valor corresponde ao 

fator original (EOP) serão mantidos na análise. De referir ainda que, dos 10 itens da escala 

original para esta dimensão, foram excluídos três itens (14, 27 e 30) por apresentarem 

comunalidades baixas.  

A segunda dimensão ferramentas de gestão do tempo (FGT), é composta por dez itens da 

escala original, perdendo um item, descrito anteriormente, para o fator EOP.  

A terceira dimensão preferência pela organização (PO), é formada por três itens da escala 

original (2, 32 e 33) e por dois itens que ganhou à dimensão PCT, o 17 “Dou por mim a adiar 

as tarefas de que não gosto de realizar, mas que têm que ser feitas” e o item 28 “Eu 

subestimo o tempo que necessito para a concretização de tarefas”. Dos oito itens originais, 

dois itens (4 e 7) passaram para PCT e três itens foram excluídos, dois (5 e 12) por reduzida 

comunalidade e um item (21) por apresentar item total corrigido insuficiente (<0,30).  

Por fim, a quarta dimensão perceção de controlo do tempo (PCT) reúne três itens da escala 

original (8, 10 e 13) e dois que ganhou à dimensão PO, o item 4 “O tempo que perco a 

agendar e organizar o meu dia de trabalho é tempo perdido” e o item 7 “Os meus dias de 

trabalho são demasiado imprevisíveis para planeá-los e gerir o meu tempo”, perdendo dois 

itens (17 e 28) para a PO, como referido anteriormente.  

De referir que na adaptação da versão espanhola da escala TMB em estudantes universitários 

se verificou a mudança de alguns itens entre dimensões, com especial significado nas 

dimensões PO e PCT, em que, tal como no presente estudo, os itens 4 e 7 transitam da 

dimensão original PO para a PCT (Garcia-Ros & Pérez-Gonzalez, 2012). Num outro estudo 
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realizado a gestores bancários (Castela, 2013) também se verificou a mudança do item 7 da 

dimensão original PO para a PCT, assim como o item 17 do fator original FGT passou para o 

fator PO, tal como as mudanças verificadas no presente estudo. Por último, as tabelas obtidas 

na presente análise para os 34 itens da escala TMB encontram-se em anexo (Apêndice F). 

Análise fatorial confirmatória (AFC) 

Para Maroco (2014b), a “Análise Fatorial Confirmatória, no âmbito da AEE, é, geralmente, 

usada para avaliar a qualidade de ajustamento de um modelo de medida teórico à estrutura 

correlacional observada entre as variáveis manifestas (itens)” (p.108). Neste sentido, o 

número de fatores a analisar, que explicam uma estrutura de variância comum, foram 

estabelecidos anteriormente, tendo por base a teoria dos fenómenos em estudo e os resultados 

da análise exploratória multivariada previamente apresentada. 

A AFC permite, inicialmente, analisar as propriedades relativas à validade dos fatores EOP, 

FGT, PO e PCT. Não foram observados problemas relativos à multicolinearidade e foram 

observados casos extremos multivariados influentes, identificados pela distância de 

Mahalanobis. Previamente à análise, procedeu-se à e identificação de extremos multivariados 

(outliers), através da distância de Mahalanobis. A vantagem de usar a medida de 

Mahalanobis deve-se ao facto de as distâncias serem calculadas em unidades de desvio-

padrão a partir da média do grupo, sendo que a elipse calculada e que delimita o cluster, 

defina a zona de um desvio-padrão. Isto permite na análise atribuir uma probabilidade 

estatística a essa medida. Em teoria, amostras com uma distância de Mahalanobis de 3 ou 

superior, têm probabilidade de 0,01 ou menos de ser classificadas como não sendo membros 

do grupo em causa. Neste estudo, os valores da distância Mahalanobis d-squared variaram 

entre 38,047 e 94,009. 

Verificou-se, também, a natureza da distribuição dos itens que apresentavam distribuição de 

valores entre o mínimo e o máximo da escala, com valores absolutos de assimetria e curtose 

inferiores a 3 e 7, respetivamente (Kline, 2005; Marôco, 2010). Foi observado que os itens 

apresentavam valores de assimetria (skewness) que variavam de -1,233 até 0,965. Os valores 

de achatamento (kurtosis) variaram de -1,516 até 1,570. Os valores absolutos da assimetria e 

do achatamento encontram-se dentro dos limites propostos (maior valor absoluto de 

assimetria é 1,233 e de achatamento é 1,570). Em virtude das distribuições dos itens seguirem 

a normal distribuição, optou-se pela utilização do algoritmo da máxima verossimilhança (ML) 
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para estimação dos parâmetros. Para a realização da AFC, foi utilizado o Analysis of Moment 

Structures’ (v. 2.0) (AMOS®). 

Realizou-se AFC através da técnica de equações estruturais, em que Ullman (2007) apresenta 

como uma união entre a AF com a regressão múltipla, a técnica utiliza princípios teóricos e 

lógicos dos modelos psicométricos da AF e a lógica de teste de equações múltiplas da 

econometria. Neste tipo de análise trabalhamos com variáveis não diretamente observadas 

(fatores), que são derivados de variáveis observáveis (manifestas), como itens de uma escala 

de avaliação de um comportamento organizacional. 

A AFC justifica-se, pois temos informação prévia da estrutura fatorial reportada pela autora 

Macan (1994), através do modelo do processo de GT, anteriormente apresentado, o que 

permitiu a definição das variáveis que inserimos no modelo. A construção de modelos para 

AFC inclui a relação entre as variáveis observadas (itens) e os fatores. 

A estrutura fatorial da escala TMB foi realizada por Macan et al. (1990), num estudo em que 

participaram 288 estudantes, e mostrou que a escala TMB é formada por quatro fatores e os 

autores sugerem mais estudos para confirmar a validade do instrumento, cuja adaptação para 

Portugal foi desenvolvida por Castela (2013). 

Os 28 itens que resultaram da análise exploratória multivariada foram inseridos no modelo de 

AFC e, “se um modelo não apresentar um bom ajustamento de dados, é possível, através de 

um número reduzido de alterações, reespecificá-lo com vista a uma significativa melhoria do 

ajustamento” (Portela, 2012, p.29). Hair et al. (2010) consideram que as estimativas das 

cargas padronizadas devem ser superior a 0,5, devendo os pesquisadores interpretar as 

estimativas com valores padronizados, sendo as cargas não padronizadas caracterizadas por 

apresentar covariâncias e, portanto, não têm limite superior ou inferior. No presente estudo 

optou-se por incluir cargas fatorias superiores a ʎ ≥ 0,40 (Matsunaga, 2010), assim dos ajustes 

desta análise resultou a eliminação de três itens, dois (1 e 3) da dimensão EOP e outro (item 

2) em PO que apresentavam, respetivamente ʎ1=0,28, ʎ3=0,39 e ʎ2=0,38. 

Os índices de modificação obtidos em relação aos itens 15, 19, 20, 22, 24 e 34 apresentam 

trajetórias com outros itens e índices de modificação elevados: 

 O item 15 apresenta erros correlacionados com o item 24 com um índice de 

modificação (IM=10,994), e estes dois itens integram o fator FGT; julgou-se 
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conveniente a adoção da seguinte correlação, erro (15) do item 15 “Eu faço uma 

listagem das minhas tarefas diárias e confirmo quando estão concluídas” e o erro (24) 

do item 24 “Eu uso pastas de arquivos para organizar a papelada”; estes dois itens 

concorrem para determinação do fator FGT, o que permite o relacionamento dos erros 

destas duas variáveis observadas (itens); 

 O item 19 apresenta erros correlacionados com o item 20 com um índice de 

modificação (IM=23,749), e estes dois itens integram o fator EOP; julgou-se 

conveniente a adoção da seguinte correlação, erro (19) do item 19 “Eu reservo tempo 

na minha agenda diária em função das tarefas geralmente agendadas” e o erro (20) 

do item 20 “Eu estabeleço prazos quando pretendo concretizar uma tarefa”; estes 

dois itens concorrem para determinação do fator EOP, o que permite o relacionamento 

dos erros destas duas variáveis observadas (itens); 

 O item 22 apresenta erros correlacionados com o item 34 com um índice de 

modificação (IM=24,431), e estes dois itens integram o fator FGT; julgou-se 

conveniente a adoção da seguinte correlação, erro (22) do item 22 “Trago comigo uma 

agenda” e o erro (34) do item 34 “Trago comigo um caderno para apontamento de 

notas e ideias”; estes dois itens concorrem para determinação do fator FGT, o que 

permite o relacionamento dos erros destas duas variáveis observadas (itens). 

A Figura 5 apresenta o diagrama de caminhos especificados do modelo final da escala TMB e 

as estimativas padronizadas para os parâmetros - cargas fatoriais entre os itens e o respetivo 

fator, bem como as correlações entre os fatores EOP, FGT e PO. 
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Figura 5. Diagrama da AFC especificada da escala TMB 

Como se pode observar na Figura 5, as relações explicativas entre as variáveis são descritas 

por setas unidirecionais. Cada uma das setas pode ser descrita matematicamente como uma 

reta de regressão. De acordo com Hox e Bechger (1998), as relações também podem ser 

entendidas como cargas fatoriais, se relativas à AFC de instrumentos de medida. De uma 

forma geral, as cargas fatoriais observadas são adequadas (ʎ>0,50), exceto nos itens 6, 7, 10, 

11, 23 e 32, que apresentam valores compreendidos entre 0,40<ʎ< 0,50. 
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A fase de avaliação da qualidade de ajustamento do modelo permite afirmar em que medida 

reproduz estrutura correlacional das variáveis na amostra. A AFC mostrou um modelo de 

quatro fatores (EOP com seis itens, FGT com 10 itens, PO com quatro itens e PCT com cinco 

itens). Foram determinados os valores dos índices de qualidade de ajustamento apresentados 

na Tabela 5:  

 O qui-quadrado por graus de liberdade (
2
/gl) apresentou um valor inferior a 5 

(2,722), indicando um ajustamento aceitável quando se compara a matriz prevista pelo 

programa estatístico e a matriz real;  

 Os valores dos índices de adequação de ajustamento GFI (0,922) é um coeficiente de 

determinação geral para modelos de equações estruturais análogo ao R² em regressão 

múltipla e indica a proporção de variância explicada pelo modelo e pontuações 

superiores a 0,9 indicam elevada adequação ao modelo;  

 CFI é um índice de ajustamento incremental, que considera a complexidade de um 

modelo, compara o modelo em estudo com um mais restritivo, que não especifica 

relações entre variáveis (Kline, 2011), o seu valor deve ser superior a 0,90, no presente 

estudo o valor de e CFI (0,891) indicando um ajustamento aceitável dos dados da 

amostra ao modelo;  

 RMSEA é um índice de discrepância populacional, com tendência a favorecer 

modelos mais complexos, sendo o ajustamento considerado muito bom para valores 

iguais ou menores de 0,05 (Marôco, 2014b), onde se enquadra o valor obtido no 

presente estudo (0,05).  

Tabela 5.  
Descrição dos indicadores de ajustamento do modelo de medida da escala TMB 

Indicadores de ajustamento Modelo Modelo especificado 

2 /gl  e p 3.195 p< 0,01 2,722 p< 0,01 

GFI 0,896 0,922 

CFI 0,838 0,891 

RMSEA 0,056 0,050 

p[rmsea] p < 0,05 p > 0,05 

Modelo especificado: gl = 266; nº de parâmetros = 59. 
Legenda: GFI=Goodness of Fit Index; CFI= Comparative Fit Index; RMSEA= Root Mean Square Error of Aproximation. 

 



Capítulo III – Resultados 

 

56 

Consistência interna 

Na Tabela 6 pode observar-se a comparação da consistência interna do presente estudo com 

os valores da escala original e de outros estudos já realizados, concluindo-se que os valores 

obtidos estão em linha com obtidos em estudos anteriores, apresentando boa consistência nas 

dimensões EOP e FGT e menor em PCT e PO. Apesar dos valores do alpha de Cronbach`s 

serem relativamente baixos para as dimensões PCT (0,64) e PO (0,61), por ser superior a 0,60 

(Marôco & Garcia-Marques, 2006) e estar próximo dos valores obtidos na escala original 

(Macan, 1994; Macan et al., 1990) serão tidos em conta estas dimensões nas análises 

subsequentes. 

Tabela 6. 
Comparação da consistência interna das dimensões da escala TMB 

2. ANÁLISE FATORIAL DA SUBESCALA BURNOUT DO QDPE-R 

Análise fatorial exploratória (AFE) 

A análise do fenómeno burnout resulta da soma dos pontos da subescala Burnout do QDPE-R 

e, como referido anteriormente, está construída de forma a responder às três dimensões da SB: 

EE, DP e RRP proposto por Maslach e Jackson (1981, 1986). São estas as dimensões que se 

pretendem extrair com a presente AF. A consistência interna para os 12 itens da escala 

apresenta um alpha de Cronbach de 0,840, considerada boa. Dado o tamanho da amostra e 

tendo em conta que pequenas correlações podem ser estatisticamente significativas, verifica-

se uma medida KMO=0,863, representando uma boa recomendação para a AF (Marôco, 

2007), e o teste esfericidade de Bartlett corresponde a um p-value< 0,05. Assim, conclui-se 

que as variáveis estão significativamente correlacionadas entre elas, pelo que é adequado a 

realização da AF. 

D
im
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n
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 Macan et al. (1990) Macan (1994) 
García-Ros e Pérez-

Gonzalez (2012) 
Castela (2013) Presente estudo 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

EOP 0.83 15 0.90 10 0,84 12 0,82 10 0,81 6 

FGT 0.62 13 0.88 11 0,79 9 0,75 3 0,81 10 

PCT 0.69 13 0.68 5 0,71 8 0,74 4 0,64 5 

PO 0.60 5 0.70 8 0,72 5 0,56 4 0,61 4 
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Da extração fatorial da subescala Burnout do QDPE-R através do método de componentes 

principais, com utilização de rotação varimax, resultou a descrição da saturação fatorial de 

cada item da subescala Burnout do QDPE-R, distribuídos por três fatores (três componentes 

com eigenvalue superior a 1), correspondentes às dimensões do fenómeno burnout. Em 

relação às três dimensões da SB, verifica-se que os três fatores explicam cerca de 61% da 

variância total (Apêndice G).  

Da AFE identificaram-se os três componentes correspondentes às dimensões da SB - EE, DP 

e RRP. Observando-se que a componente 1 é constituída pelos itens referentes a EE (itens 4, 

7, 8 e 11), a segunda componente é formada pelos itens relativos a RRP (itens 1, 9, 10 e 12) e, 

por último, os itens da terceira componente é referente à dimensão DP (itens 2, 3, 5 e 6). 

Assim, verifica-se que a distribuição dos 12 itens da subescala Burnout do QDPE-R pelas três 

componentes, responde aos três aspetos da SB: EE, DP e RRP, proposto por Maslach e 

Jackson (1981), como referem Moreno Jiménez et al. (2000) e Rainho et al. (2006). 

Análise fatorial confirmatória (AFC) 

No seguimento da análise anterior, pretende-se verificar em que medida a fundamentação 

teórica do conceito burnout se ajusta aos dados obtidos, este conceito é traduzida nos fatores 

EE, DP e RRP. Para o efeito, previamente à AFC, foi também realizada a análise exploratória 

multivariada, recorrendo ao método de extração em componentes principais, visando 

identificar, na amostra em estudo, um conjunto de fatores a partir dos itens que constituem a 

escala burnout, resultando numa solução de três fatores, como anteriormente descrito. 

A AFC permite inicialmente analisar as propriedades relativas à validade dos fatores EE, DP 

e RRP propostos no modelo geral explicativo de burnout de Maslach, Jackson e Leiter 

(Maslach & Goldberg, 1998; P. Queirós, 2005). Não foram observados problemas relativos à 

multicolinearidade e foram observados casos extremos multivariados influentes, identificados 

pela distância de Mahalanobis. Previamente à análise, procedeu-se à identificação de 

extremos multivariados (outliers), através da distância de Mahalanobis. Neste estudo, os 

valores da distância de Mahalanobis d-squared variaram entre 18,4 e 74,1. 

Relativamente à natureza da distribuição dos itens, verificou-se que os mesmos apresentaram 

valores de assimetria (skewness) que variaram de -0,452 até 2,046. Os valores de achatamento 

(kurtosis) variaram de -0,717 até 4,603. Os valores absolutos da assimetria e do achatamento 
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encontram-se dentro dos limites propostos maior valor absoluto de assimetria é 2,046 e de 

achatamento é 4,603, manifestando também nesta escala valores absolutos de assimetria e 

curtose inferiores a 3 e 7, respetivamente (Kline, 2005; Marôco, 2010). Em virtude das 

distribuições dos itens seguirem a normal distribuição, optou-se pela utilização do algoritmo 

da máxima verosimilhança (ML) para estimação dos parâmetros. Para a realização da AFC, 

foi igualmente utilizado o Analysis of Moment Structures’ (v. 2.0) (AMOS®). 

A Figura 6 evidencia as relações explicativas entre as variáveis descritas por setas 

unidirecionais. Cada uma das setas pode ser descrita matematicamente como uma reta de 

regressão. As cargas fatoriais obtidas são apropriadas (>0,50), com exceção do item 6 

(ʎ6=0,45) que foi mantido na presente análise. 

Os índices de modificação obtidos em relação aos itens 4, 8, 9 e 12 apresentam trajetórias 

com outros itens e índices de modificação elevados: 

 O item 4 apresenta erros correlacionados com o item 8 com um índice de modificação 

(MI= 46,66), e estes dois itens integram o fator EE; julgou-se conveniente a adoção da 

seguinte correlação, erro (e2) do item 8 “Sinto que o trabalho do dia-a-dia no hospital 

me desgasta” e o erro (e4) do item 4 “Sinto-me muitas vezes esgotado(a) física e 

mentalmente”, estes dois itens concorrem para determinação do fator EE, o que 

permite o relacionamento dos erros destas duas variáveis observadas (itens). 

 O item 9 apresenta erros correlacionados com o item 12 com um índice de 

modificação (MI=44,77), e estes dois itens integram o fator RRP; julgou-se 

conveniente a adoção da seguinte correlação, erro (e9) do item 12 “Sinto-me inútil” e 

o erro (e11) do item 9 “Sinto que o meu trabalho não serve para nada”, estes dois 

itens concorrem para determinação do fator RRP, o que permite o relacionamento dos 

erros destas duas variáveis observadas (itens). 
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Figura 6. Diagrama da AFC da subescala Burnout do QDPE-R 

O conceito teórico da SB prevê uma medida de burnout global e as correlações significativas 

observadas entre as três dimensões da escala podem dever-se à existência de uma variável 

latente de segunda ordem - SB. Partindo do modelo ajustado das dimensões, especificou-se o 

modelo hierárquico de segunda ordem, com a variável latente - SB e avaliou-se a qualidade de 

ajustamento ao modelo com estrutura fatorial de primeira ordem (Figura 7).  
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Figura 7. Diagrama da AFC de segunda ordem da subescala Burnout do QDPE-R 

A fase de avaliação da qualidade de ajustamento do modelo permite afirmar em que medida 

reproduz estrutura correlacional das variáveis na amostra. Os parâmetros utilizados no 

processo de AFC estão descritos na Tabela 7. 

Tabela 7. 
Descrição dos indicadores de ajustamento do modelo de medida da subescala Burnout 

   Indicadores de ajustamento Modelo Modelo especificado 

   2 /gl  e p 5,660 p< 0,01 3,630 p< 0,01 

   GFI 0,933 0,959 

   CFI 0,918 0,955 

   RMSEA 0,081 0,061 

   p[rmsea] p< 0,05 p< 0,05 

Modelo: gl = 49; nº de parâmetros = 29. 
Legenda: GFI=Goodness of Fit Index; CFI= Comparative Fit Index; RMSEA= Root Mean Square Error of Aproximation. 
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A AFC mostrou um modelo de três fatores (EE com quatro itens, DP com quatro itens e RRP 

com quatro itens). Foram determinados os valores dos índices de qualidade de ajustamento 

apresentados na Tabela 7: 

 O qui-quadrado por graus de liberdade (
2
/gl) apresentou um valor inferior a 5 

(3,630), indicando ajustamento aceitável quando se compara a matriz prevista pelo 

programa estatístico e a matriz real;  

 Os valores dos índices de adequação de ajustamento GFI indica a proporção de 

variância explicada pelo modelo e pontuações superiores a 0,9 indicam elevada 

adequação ao modelo, com o valor obtido de 0,959 indica um muito bom ajustamento; 

 CFI compara o modelo em estudo com um mais restritivo, que não especifica relações 

entre variáveis (Kline, 2005), o seu valor deve ser superior a 0,90, no presente estudo 

o valor de CFI (0,955) indica um muito bom ajustamento dos dados da amostra ao 

modelo; 

 RMSEA é um índice de discrepância populacional, com tendência a favorecer 

modelos mais complexos, sendo o ajustamento considerado bom para valores iguais 

ou menores de 0,08 (Marôco, 2014b), onde se enquadra o valor obtido no presente 

estudo (0,068). 

Consistência interna 

Identificados os três fatores interessa estimar a consistência interna da escala. Para o efeito, 

foi calculado o coeficiente de fiabilidade, que avalia a consistência interna da escala, através 

da medida mais utilizada, o alpha de Cronbach (Hair et al., 2010). Na Tabela 8 descreve-se, 

para cada dimensão, o valor do alpha de Cronbach comparando com estudos anteriores. 

Tabela 8. 

Comparação da consistência interna das dimensões da subescala Burnout do QDPE-R 

Dimensão 

Moreno Jiménez 

et al. (2000) 

González Gutiérrez 

et al. (2004) 
Garrosa et al. (2008) Pereira (2013) Presente estudo 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

Alpha de 

Cronbach 

Nº 

itens 

EE 0,89 12 0,92  12 0,89  0,78 4 0,85 4 

DP 0,83 12 0,80 12 0,76  0,63 4 0,66 4 

RRP 0,80 5 0,82 5 0,74  0,71 4 0,76 4 

Burnout 0,92 29   0,91 24 0,82 12 0,84 12 
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Os valores do alpha de Cronbach no presente estudo são adequados, exceto o referente à DP 

(0,66), no entanto, apesar de ser do consenso geral que o limite inferior para o alpha de 

Cronbach é de 0,70, este pode diminuir para 0,60 em análises exploratórias (Hair et al., 

2010), pelo que se optou por manter esta dimensão no presente estudo. Em comparação com 

estudos anteriores, a consistência interna para a dimensão DP é a que sofre maior variação. De 

referir também uma variação significativa do número de itens relativamente ao estudo de 

Moreno Jiménez et al. (2000) e Garrosa et al. (2008). Regista-se ainda, relativamente à ordem 

que se apresenta, o valor do alpha de Cronbach para as três dimensões no presente estudo um 

alinhamento com os resultados de Pereira (2013). 

3. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Identificadas as dimensões dos fenómenos em estudo, importa caracterizar a amostra. Para tal, 

efetua-se uma análise descritiva dos dados que consiste num processo em que o investigador 

resume um conjunto de dados brutos recorrendo a testes estatísticos, de modo a facilitar a sua 

interpretação, tanto pelo pesquisador como pelo leitor (Fortin et al., 2009). 

3.1. Caracterização sociodemográfica e profissional da amostra 

Como referido anteriormente, a população alvo é constituída pelos profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros e TDT), que exercem funções numa organização hospitalar do norte de 

Portugal, correspondendo a 98,15% dos corpos especiais da saúde dessa organização (ACSS, 

2014b). O centro hospitalar em estudo é constituído por três unidades separadas 

geograficamente, com a mesma organização funcional. Estas unidades hospitalares, na análise 

que se segue, serão identificadas pelas letras A, B e C, representando A a unidade com mais 

colaboradores e C com menos colaboradores. Dados de 2013 (ACSS, 2014b) referem que a 

população em estudo era constituída por 1.436 profissionais de saúde com a seguinte 

distribuição: enfermeiros 57,8%, médicos 30,1% e TDT 10,25%. 

Foram distribuídos 1400 questionários aos profissionais de saúde em estudo, dos quais 

responderam 745, destes foram considerados válidos para o estudo 703, a que corresponde 

uma taxa de participação superior a 50%. Na Tabela 9 apresenta-se a caracterização 

sociodemográfica da amostra. Observa-se que os indivíduos em estudo são maioritariamente 
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do sexo feminino (75,6%), com uma média de idade de 41 anos. Quanto ao estado civil, 

predominam os casados ou a viver em união de facto (68%) e com filhos (65%). A profissão 

mais representativa é a de enfermeiro, com 67%. A realçar também a elevada percentagem de 

licenciados na população em estudo, com uma taxa de 85%. Em média, estes profissionais de 

saúde demoram cerca de 20 minutos na deslocação casa/trabalho. 

Tabela 9. 

Caracterização sociodemográfica da amostra (n=703) 

  n % M DP Mín. Máx. 

Sexo Masculino 

Feminino 

170 

533 

24,2 

75,8 
    

Idade    41,19- 9,6 22 67 

Estado civil 

Solteiro  

Casado/União de facto 

Divorciado/Viúvo 

184 

480 

39 

26,2 

68,3 

5,5 

    

Tem filhos Sim 

Não 

455 

248 

64,7 

35,3 
    

Número de filhos    1,09 0,96 0 5 

Habilitações 

académicas 

Bacharelato 

Licenciatura 

Mestrado 

26 

600 

77 

3,7 

85,3 

11,0 

    

Profissão 
Enfermeiro  

Médico 

TDT 

471 

114 

118 

67,0 

16,2 

16,8 

    

Unidade hospitalar 
A 

B 

C 

497 

128 

78 

70,7 

18,2 

11,1 

    

Departamento 

Medicina 

Cirurgia 

Anestesiologia/B. Operatório/C. Externas 

C. Intensivos/Emergência 

Psiquiatria/Oncologia/Radioterapia 

Pediatria/Obstetrícia/Ginecologia 

Meios Compl. Diagnóstico e Terapêutica 

201 

95 

92 

104 

32 

77 

102 

28,6 

13,5 

13,1 

14,8 

4,6 

11,0 

14,5 

    

Tempo médio de deslocação casa/trabalho - (min)   19,63 18,122 2 150 

Legenda: M=média; DP= desvio padrão; Mín.= mínimo; Máx-= máximo.  

Os dados recolhidos relativos à situação profissional dos indivíduos em estudo são resumidos 

na Tabela 10. O vínculo profissional dominante neste centro hospitalar é o quadro (60%), com 

os profissionais em regime de contrato a representar 39,5% e os prestadores de serviço com 

um valor residual de 0,5%. Relativamente ao tempo de serviço, desempenham funções no 

serviço atual, em média, aproximadamente há 12 anos, comparativamente ao tempo de 

serviço total, esse valor sobe, em média, para os 18 anos. Os profissionais de saúde trabalham 

em média 42 horas semanais, com a maioria (62%) a fazer horário por turnos há cerca de 12 

anos (em média). A distribuição do tempo de trabalho dedicado à interação com o 
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utente/doente é um pouco heterogéneo, com o intervalo entre 40% a 80% a ser o mais 

representativo (43,5%). Em média, atendem por dia cerca de 15 utentes/doentes. Por último, 

destacam-se os seguintes pontos: em média faltaram no último ano ao trabalho cerca de 12 

dias, a percentagem de profissionais com responsabilidade de coordenação de serviços é de 

11% e dos profissionais em estudo 21% exerce atividade numa outra instituição.  

Tabela 10. 

Caracterização profissional da amostra (n=703) 

  n % M DP Mín. Máx. 

Tipo de vínculo 
Contratado 
Quadro 
Prestação de serviços 

278 
422 
3 

39,5 
60,0 
0,5 

    

Anos de trabalho no serviço atual   11,7 8,58 0 39 

Tipo de horário 
Fixo 
Turnos 

266 
437 

37,8 
62,2 

    

Há quantos anos nos faz este tipo de horário   12,08 8,96 0 40 

Horas de trabalho por 

semana    42,28 6,26 28 100 

Percentagem de tempo em 

interação com o 

utente/doente 

Mais de 80% 
Entre 80%-40% 
Entre 39%-20% 

Menos de 20% 

219 
306 
97 

81 

31,2 
43,5 
13,8 

11,5 

    

Nº médio utentes/doentes que atende por dia   14,57 14,08 0 100 

Total de anos de serviço   17,77 9,43 0 40 

Nº médio de dias que faltou no último ano   11,62 35,11 0 240 

Responsabilidade de 

coordenação de serviços 
Sim 

Não 
77 

626 
11,0 
89,0 

    

Exerce atividade numa outra 

organização 
Sim 

Não 
147 
556 

20,9 
79,1 

    

Legenda: M=média; DP= desvio padrão; Mín.= mínimo; Máx-= máximo.  

3.2. Apresentação dos resultados: análise inferencial  

Os valores das pontuações da dimensão da TMB, PCT, diferiram significativamente segundo 

o sexo, com os profissionais do sexo feminino a apresentar médias significativamente 

superiores (3,70; dp=0,53) comparativamente com sexo masculino (3,60; dp=0,54), (t=-2,12; 

p=0,034). Já em relação à DP, constatou-se que o sexo masculino revela uma média 

significativamente superior (1,82; dp=0,52), quando comparado com o sexo feminino (1,71; 

dp=0,46), t=2,46, p=0,014. 

No que respeita aos profissionais de saúde que não exerciam cargos de coordenação de 

serviços, verificou-se que a média relativamente ao EOP (3,15; dp=0,66) é significativamente 
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inferior em relação aos que exercem esses cargos (3,38; dp=0,63), (t=2,85; p=0,004). 

Relativamente à SB e RRP, relatam uma média inferior conforme os dados da Tabela 11. 

Tabela 11. 

Valores da SB e RRP dos profissionais de saúde em função do exercício de cargos de coordenação de serviços 

 
Cargos de coordenação de 

serviços 
Média Desvio Padrão t p 

Síndrome de Burnout 
Sim 1,88 0,53 

-2,36 0,018 
Não 2,01 0,44 

Reduzida realização 

pessoal (RRP) 

Sim 1,56 0,57 
-2,16 0,026 

Não 1,70 0,55 

 A média de RRP diferiu significativamente entre os grupos que exercem dupla atividade 

numa outra organização e os que não exercem, apresentando, respetivamente 1,58; dp=0,51 e 

1,72; dp=0,56, t =-2,46, p=0,009, indicando que os que exercem dupla atividade relatam em 

média menor RRP em relação aos restantes. 

Todos os resultados analisados através da ANOVA podem ser consultados em anexo 

(Apêndice H). Seguidamente reportam-se unicamente os resultados obtidos que apresentaram 

valores estatisticamente significativos, apresentando-se também a estimativa de forma 

separada entre os grupos, com recurso ao teste Post-Hoc Bonferroni. 

Em relação ao valor da dimensão PO em função da categoria habilitações académicas, 

observaram-se variâncias significativamente diferentes (Anova: p=0,049) entre os 

profissionais que detêm o grau de bacharel e os detentores do grau de mestre, sendo os que 

possuem o bacharelato a apresentar um valor superior (Tabela 12). Foram também 

assinalados valores estatisticamente significativos entre os níveis académicos dos 

profissionais de saúde relativamente à EE (Anova: p=0,007), RRP (Anova: p=0,048) e 

burnout (Anova: p=0,015). Os profissionais com licenciatura apresentam maior nível de EE e 

RRP relativamente aos detentores de mestrado (Tabela 12). 

Tabela 12. 

Diferença de médias da PO, EE e RRP dos profissionais de saúde em função das habilitações académicas 

Escala Dimensão 
Habilitações 

académicas 

Diferença de 

média (I-J) 

Erro 

Padrão 

Post-hoc 

(p) 

 Time Management 

Behaviuor 
Preferência pela organização (PO) 

Bacharelato (I) 
0,34 0,14 0,047 

Mestrado (J) 

Subescala Burnout 

Exaustão emocional (EE) 
Licenciatura (I) 

0,27 0,08 0,005 
Mestrado (J) 

Reduzida realização pessoal (RRP) 

Licenciatura (I) 

0,16 0,07 0,045 Mestrado (J) 
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Quanto à profissões em estudo (enfermeiros, médicos e TDT) resultante da aplicação do teste 

ANOVA, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas para as dimensões da GT, 

PO (Anova: p=0,001) e PCT (Anova: p=0,000). Ao pretender identificar quais os grupos que 

diferem significativamente, os resultados indicam que os médicos apresentam um valor médio 

para as dimensões PO e PCT significativamente inferior relativamente aos enfermeiros e 

TDT, como se constata na Tabela 13. 

Relativamente à SB nos grupos profissionais em estudo, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas para as dimensões EE (Anova: p=0,007), DP (Anova: p=0,004), 

RRP (Anova: p=0,001). Os testes Post Hoc revelam-nos que essas diferenças se referem aos 

enfermeiros que apresentam uma média maior para a EE e RRP, quando comparados com os 

TDT, já em relação à DP, regista-se uma inversão, com os TDT a apresentar um nível 

significativamente superior aos enfermeiros (Tabela 13). 

Tabela 13. 

Diferença de médias das dimensões da TMB e da subescala Burnout dos profissionais de saúde em função do 

grupo profissional 

Escala Dimensão 
Grupo 

profissional 

Diferença de 

média 

Erro 

Padrão 

Post-hoc 

(p) 

Time Management 

Behaviuor 

Preferência pela organização (PO) 

Enfermeiro (I) 

Médico (J) 

TDT (L) 

(I-J) 0,19  

(J-L) -0,30 

0,06  

0,08 

0,009 

0,001 

Perceção de controlo do tempo (PCT) 

Enfermeiro (I) 

Médico (J) 

TDT (L) 

(I-J) 0,22  

(J-L) -0,32 

0,05  

0,07 

0,000 

0,000 

Subescala Burnout  

Exaustão emocional 
     Enfermeiro (I) 

(I-J) 0,26 0,071 0,001 
     TDT (J) 

Despersonalização 
     Enfermeiro (I) 

(I-J) -0,16 0,049 0,003 
     TDT (J) 

Reduzida realização pessoal 
     Enfermeiro (I) 

(I-J) 0,20 0,056 0,001      TDT (J) 

Quanto ao tempo de interação dos profissionais de saúde com os utentes/doentes das 

dimensões em estudo, apenas apresentam valores significativos quando avaliados na 

dimensão DP (Anova: p=0,010). Dos grupos analisados, os que interagem mais de 80% do 

tempo revelam menor DP (Post-Hoc: p=0,005) em relação aos que interagem menos de 20% 

do tempo. 

Como referido anteriormente, recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson (r) para 

verificar a associação entre as variáveis intervalares sociodemográficas e profissionais com as 

dimensões dos fenómenos em estudo, obtendo-se os seguintes resultados estatisticamente 
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significativos (Apêndice I). A idade dos indivíduos em estudo (média é de 41 anos) encontra-

se estatisticamente correlacionada de forma positiva com a dimensão FGT (r=0,081; p=,032). 

Conclui-se que com o incremento da idade há uma melhor utilização dessas ferramentas. 

O número de filhos encontra-se estatisticamente correlacionada de forma muito baixa e 

negativa com a DP (r=-0,078; p=,040). Quanto maior o número de filhos menor o nível de DP 

percecionado pelos profissionais de saúde. 

Os profissionais de saúde em estudo trabalham em média 42 horas semanais, registando esta 

variável uma correlação significativa muito baixa e positiva com a EE (r=0,078; p=,038), de 

forma negativa com a PO (r=-0,092; p=,015) e PCT (r=-0,142; p=,000). Observa-se que 

quantas mais horas os profissionais trabalham por semana, maior nível de EE apresentam, em 

contrapartida, demonstram menor PCT e PO. 

Os resultados indicam que o número médio de utentes que os profissionais de saúde em 

estudo atendem por dia correlaciona-se de forma muito fraca e positiva com a DP (r=0,098; 

p=,009) e SB (r=0,093; p=,014), isto é, quanto mais utentes são atendidos por dia maior o 

nível de DP e, consequentemente, maior a tendência para desenvolver a SB.  

Os profissionais de saúde que demoram mais tempo na deslocação de casa para o trabalho 

apresentam uma correlação significativa muito fraca e negativa com a PO (r=-0,086; p=022), 

isto é, quanto mais tempo demoram na deslocação menor é a PO. 

Como pode ser observado na Tabela 14, em relação aos fatores relacionados com a GT, as 

dimensões PO e PCT obtiveram médias mais altas. Nesta subescala regista-se uma variação 

entre 1 e 5, com a dimensão PO a apresentar uma média mais elevada (3,83: dp=0,621), 

seguindo-se, por ordem decrescente, a PCT (3,67; dp=0,53), o EOP (3,18; dp=0,663) e 

finalizando as FGT (2,85; dp=0,706). 
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Tabela 14. 

Médias, desvio-padrão e matriz de coeficientes de correlação linear de Pearson das dimensões da escala TMB e 

subescala Burnout do QDPE-R 

Escala Dimensão Média 
Desvio 

Padrão 
EE DP RRP Burnout EOP FGT PO PCT 

S
u

b
es

ca
la

 

B
u

rn
o
u

t 

EE 2,56 0,699 1 
       

DP 1,74 0,475 0,264** 1 
      

RRP 1,69 0,551 0,604** 0,325** 1 
     

Burnout 1,99 0,451 0,856** 0,620** 0,834** 1 
    

T
im

e 

M
a
n

a
g
em

en
t 

B
eh

a
vi

u
o
r 

EOP 3,18 0,663 -0,058 -0,114** -0,088* -0,106** 1 
   

FGT 2,85 0,706 -0,070 -0,153** -0,067 -0,117** 0,641** 1 
  

PO 3,83 0,621 -0,227** -0,255** -0,276** -0,319** 0,082* 0,056 1 
 

PCT 3,67 0,530 -0,360** -0,210** -0,386** -0,417** 0,220** 0,071 0,403** 1 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Das dimensões da escala TMB verifica-se, através do coeficiente de correlação de Pearson, 

uma correlação estatisticamente significativa e positiva do EOP com as restantes dimensões, 

apresentando valores moderados de r=0,641 (p<,01) com FGT, muito baixo de r=0,082 

(p<,05) para a PO e baixo de r=0,220 (p<,01) para a PCT. Os profissionais de saúde que 

melhor definem os seus objetivos e prioridades recorrem de forma significativa às FGT, assim 

como têm maior PCT e PO.  

A PCT está estatisticamente correlacionada de forma moderada e positiva com a PO (r=0,403; 

p<,01). Concluiu-se que os profissionais em estudo que melhor se identificam com a 

organização onde trabalham têm uma melhor PCT.  

Consequentemente, verifica-se que só a dimensão EOP se correlaciona de forma 

estatisticamente significativa com as demais. Das restantes, apenas a PCT se correlacionou 

positivamente com a PO. Estes resultados são consistentes com os obtidos por Macan (1994) 

num estudo realizado a trabalhadores, Garcia-Roz e Pérez-Gonzalez (2012) em estudantes, 

Nonis e Sager (2003) em vendedores e por Castela (2013) a gestores bancários. 

Em relação às dimensões relacionadas com a SB, a dimensão EE obteve a média mais alta. Na 

subescala Burnout regista-se uma variação entre 1 e 4, com a EE a apresentar uma média de 

2,56 (dp=0,699), seguida da DP (1,74; dp=0,475) e, por fim, da RRP (1,69; dp=551). 

Continuando a observar a Tabela 14, relativamente às dimensões da SB, através do 

coeficiente de correlação de Pearson verifica-se que a EE está significativamente 

correlacionada de forma moderada e positiva com a RRP (r=0,604; p=0,000) e também 
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positiva mas baixa com a DP (r=0,264; p=0,000), sendo a dimensão que mais se correlaciona 

com a SB (r=0,856; p=0,000). Assim, quanto maior o nível de EE, maiores os níveis de DP e 

RRP e, consequentemente, maior probabilidade de desenvolver a SB. 

A DP correlaciona-se de forma baixa e positiva com a RRP (r=0,325; p=0,000) e moderada 

com a SB (r=0,620; p=0,000). A RRP também se correlaciona de forma significativa, positiva 

e alta com a SB (r=0,834; p=0,000).  

Estes valores são próximos dos obtidos por Garrosa et al. (2008) num estudo realizado em 

enfermeiros, exceto na dimensão DP, onde se registou valores correlacionais superiores para a 

SB (r=0,77), EE (r=0,52) e RRP (r=0,60).    

A associação entre o EOP e a SB mostrou uma correlação negativa muito fraca e significativa 

(r=-0,106; p<0,01), o que indica que quanto maior forem as pontuações na dimensão EOP 

menor será o valor obtido relativamente à SB. Pode afirmar-se a confirmação da H5.  

Em relação à H5.1, não se verifica associação estatística (p>,05) entre as dimensões analisadas, 

rejeitando-se a hipótese formulada e confirmando-se a H0. 

A dimensão EOP está estatisticamente associado de forma muito baixa mas significativa e 

negativa (r=-0,114; p<,01) com a DP, confirmando-se a hipótese formulada (H5.2). O 

estabelecimento de objetivos e prioridades torna os serviços de saúde prestados por estes 

profissionais mais personalizados. 

A associação entre o EOP e a RRP mostrou uma correlação negativa muito fraca e 

significativa (r=-0,088; p<0,05), o que indica que indivíduos do estudo que melhor 

estabelecem os objetivos e prioridades revelam uma melhor realização pessoal. Confirma-se 

assim a H5.3. 

A TMB no trabalho através do uso de FGT está significativamente associada (r=-0,117; 

p<,01) de forma muito baixa e negativa com o burnout. O recurso às FGT contribui para a 

diminuição da SB, confirmando-se a H6. 

Relativamente à hipótese H6.1, rejeita-se a hipótese formulada e confirma-se a H0, isto porque 

não existe associação estatisticamente significativa entre FGT e a EE (p>,05). 

Verifica-se uma associação muito baixa, estatisticamente significativa (p<,01) e negativa (r=-

0,153) entre as dimensões FGT e DP . O uso de FGT tem um contributo positivo na 
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diminuição da DP dos serviços prestados pelos profissionais de saúde em estudo, 

confirmando-se a H6.2. 

Devido ao facto da associação entre o uso de FGT e a RRP não ser estatisticamente 

significativa (p>,05), rejeita-se H6.3 e confirma-se a H0. 

Uma vez que se verifica uma correlação baixa e negativa estatisticamente significativa (r=-

0,319; p<,01) entre a dimensão PO com a SB, confirma-se a H7. Verifica-se que quanto 

melhor os profissionais de saúde se identificarem com a organização onde trabalham menor 

será a preponderância da SB. 

A dimensão PO está significativamente associado e de forma baixa e negativa (r=-0,227; 

p<,01) com a  EE, confirmando-se a hipótese enunciada (H7.1). Os profissionais de saúde que 

melhor se identificam com a organização onde trabalham apresentam menores níveis de EE.  

Uma vez que se verifica uma associação baixa, negativa e com significado estatístico (r=-

0,255; p<,01) entre as dimensões PO  e DP confirma-se a H7.2. Uma boa PO contribui 

positivamente para a diminuição da DP dos serviços prestados pelos profissionais de saúde 

em estudo. 

Como se regista uma associação baixa e negativa com significado estatístico (r=-0,276; 

p<,01) entre as dimensões PO e  RRP, aceita-se  H7.3. Os profissionais de saúde do estudo que 

se identificam melhor com a instituição onde trabalham revelam uma melhor realização 

pessoal. 

A PCT de trabalho está de significativamente associada (r=-0,417; p<,01) de forma moderada 

e negativa com o burnout, verificando-se H8. Quanto melhor for a perceção que os 

profissionais de saúde têm sobre o controlo do seu tempo de trabalho menor será a ocorrência 

da SB. 

A dimensão PCT está significativamente associado e de forma baixa e negativa (r=-0,360; 

p<,01) com a EE, aceitando-se assim a H8.1. Os profissionais de saúde que melhor 

percecionam o controlo do tempo apresentam níveis inferiores de EE.  

Observa-se uma associação baixa entre as dimensões PCT e DP que é estatisticamente 

significativa (p<,01) e negativa (r=-0,210), confirmando-se a H8.2. Uma melhor PCT tem um 
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contributo positivo na diminuição da DP dos serviços de saúde prestados pelos profissionais 

de saúde em estudo. 

A associação entre a PCT e RRP é baixa e negativa mas com significado estatístico (r=-0,386; 

p<,01), confirmando-se a H8.3. Os indivíduos do estudo que melhor percecionam o controlo 

do seu tempo de trabalho apresentam menor RRP. 

Após análise correlacional, confirmaram-se H5, H5.2, H5.3, H6, H6.2, H7, H7.1, H7.2, H7.3, H8, 

H8.1, H8.2 e H8.3 ao verificar-se associação estatisticamente significativa. Foram confirmadas 

parcialmente as hipóteses seguintes: H1, H2, H3 e H4. 
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Neste capítulo pretende-se discutir os resultados obtidos relativamente ao problema 

formulado, tendo como referência o quadro conceptual ou teórico e a metodologia (Fortin et 

al., 2009). A discussão dos resultados foi orientada pelos objetivos específicos previamente 

delineados e hipóteses formuladas, no sentido de enfatizar a análise comparativa entre o 

presente estudo e estudos de outros autores. 

A fiabilidade e validade dos instrumentos são fundamentais numa investigação, assim foram 

realizados os procedimentos estatísticos, a AFC da escala TMB permitiu confirmar o modelo 

proposto por Macan (1994) que se mostrou válida e fiável para ser utilizada em profissionais 

de saúde. Os mesmos procedimentos foram aplicados à subescala Burnout, que permitiram 

confirmar se os dados recolhidos se ajustavam ao modelo geral explicativo de burnout de 

Maslach, Jackson e Leiter (Maslach & Goldberg, 1998; P. Queirós, 2005). 

À semelhança do que concluíram Macan (1994) e Adams e Jex (1999), o presente estudo 

indica-nos que estabelecer objetivos e prioridades (EOP), bem como ter preferência pela 

organização (PO) da TMB apresentaram correlação e parecem ter efeito positivo na perceção 

de controlo do tempo (PCT) dos profissionais de saúde, indicando que contribuem para um 

melhor domínio da GT. 

No presente estudo, aquando da AFC foi observada uma correlação alta entre as dimensões 

EOP e ferramentas de gestão do tempo (FGT), resultados corroborados por Adams e Jex 

(1999). 

Os resultados deste estudo, no que concerne à relação entre FGT e PCT mostraram que não se 

verifica essa correlação, também confirmado por Adams e Jex (1999) e Macan (1994). Uma 

possível explicação para a utilização de FGT não contribuir para uma melhor PCT pode estar 

associado ao facto de fazer listas relativas ao desenvolvimento de projetos ou tarefas poder 

dar a perceção ou sensação de não ter controlo sobre o tempo que gastam quando não 

conseguem concluir esses projetos planeados nas listas (Macan, 1994), podendo estar 

relacionado com planeamento insuficiente e pouca clareza na identificação dos resultados e 

definição de objetivos. 

Da análise dos resultados descritivos das dimensões da escala TMB conclui-se que os valores 

obtidos se encontram próximos do ponto médio da escala (3), com a dimensão PO a 
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apresentar uma média superior (3,83), seguindo-se, por ordem decrescente, a PCT (3,67), a 

EOP (3,18) e, por último, a FGT (2,85). Em relação à TMB, os resultados mostram que os 

profissionais de saúde revelam uma média superior em relação à dimensão PO e apresentam 

valores abaixo do ponto médio na dimensão FGT. Estes resultados vão ao encontro de outros 

estudos realizados (Castela, 2013; Nonis & Sager, 2003; Macan, 1994; Macan et al., 1990). 

Fundamentado nos resultados deste estudo propõe-se à gestão um caminho de forma a 

melhorar os comportamentos de GT dos profissionais de saúde que exercem funções nesta 

organização, que é um maior enfoque na utilização das FGT, através de mudanças na 

organização do trabalho e formação destes profissionais na utilização de técnicas, visando um 

melhor controlo efetivo do tempo, tais como maior recurso ao agendamento, utilização de 

listas de atividade ou verificação de tarefas já executadas (Garcia-Ros & Pérez-Gonzalez, 

2012). 

Em relação aos resultados obtidos através da subescala Burnout mostram que a média para a 

dimensão EE apresenta um valor que supera o ponto médio da escala (2,56), enquanto os das 

dimensões DP (1,74) e RRP (1,69) se situam abaixo; estes resultados estão de acordo com as 

três fases evolutivas da SB (Delbrouck, 2006; Maslach & Leiter, 1997). 

Os resultados do presente estudo, relativos às médias de todas as dimensões da SB, são 

semelhantes aos resultados obtidos por Garrosa et al. (2008) num estudo realizado a 

enfermeiros (profissionais e estudantes) e por González Gutiérrez et al. (2004) em terapeutas 

ocupacionais. No entanto, Moreno-Jiménez e Gálvez Herrer (2008), numa amostra de 485 

médicos, encontraram médias de 2,09 para a EE, 2,03 para a DP e 2,67 para a RRP, e num 

estudo realizado por Camps et al. (2009), em médicos oncologistas (200), obteve-se 2,32 para 

a EE, 2,08 para a DP e 2,49 para a RRP, contrariando as diferentes fases do processo burnout.   

Estudos realizados na área da saúde demonstram níveis médios de burnout ligeiramente 

superiores, exceto o estudo de Pereira (2013) que obteve a mesma média (1,99), como é o 

caso dos estudos realizados por Rainho (2005) em enfermeiros de cuidados de saúde 

primários e diferenciados (média 2,33 d.p. 0,52), Moreno Jiménez, Gálvez Herrer, Garrosa 

Hernández e Mingote Adán (2006) em médicos (média 2,26 d.p. 0,47), Garrosa et al. (2008) 

em enfermeiros e estagiários de enfermagem (média 2,02 d.p. 0,43), Camps et al. (2009) em 

médicos oncologistas (2,30 d.p. 0,49) e Martins (2010) em enfermeiros de emergência e 

cuidados intensivos (média 2,55 d.p. 0,53). 
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Das características sociodemográficas e profissionais dos indivíduos em estudo destaca-se que 

a amostra é maioritariamente feminina (75,8%), composta por indivíduos casados (68%), com 

filhos (64%) e uma idade média de 41 anos. Tem níveis médios de formação elevada (85% de 

licenciados), a maioria pertence ao quadro (60%), exerce a sua atividade por turnos (62%), 

trabalhando em média mais de 40 horas semanais e cerca de 75% dos profissionais de saúde 

passa mais de 40% do tempo em interação com os utentes/doentes, atendendo em média 15 

doentes por dia.  

Estes resultados são similares aos apresentados pela Eurofound (2014b) relativamente aos 

recursos humanos da saúde, a nível europeu, acrescentando ainda que: é um setor com grande 

recurso a novas tecnologias e maior reorganização e reestruturação; as horas de trabalho são 

muitas vezes atípicas e irregulares; os trabalhadores estão muito bem informados sobre os 

riscos da segurança e saúde e no trabalho; a exaustão no trabalho é um problema, 

especialmente para mulheres e homens jovens em grandes estabelecimentos; a perceção do 

efeito negativo do trabalho sobre a saúde precisa de atenção. Tal como C. Queirós et al. 

(2011), salienta-se que os profissionais de saúde “são vulneráveis ao burnout, pois envolvem-

se nos problemas dos pacientes e trabalham muitas horas em ambientes favoráveis ao conflito 

e ao stress laboral crónico” (p.293).  

Quanto às características sociodemográficas e profissionais e a sua relação com as dimensões 

da escala TMB e subescala Burnout, constata-se que quanto mais idade têm os indivíduos em 

estudo melhor utilizam as FGT, no entanto, Castela (2013) obteve uma correlação negativa 

para esta dimensão e Garcia-Ros e Pérez-Gonzalez (2012) para a dimensão EOP, 

apresentando-se como possível explicação o facto de se tratar de realidades distintas da saúde, 

como é setor bancário e escolar, respetivamente. Já em relação à SB e à idade não se 

registaram variações significativas, ao contrário de outros estudos, como C. Queirós et al. 

(2013) que identificou a idade como um dos preditores de burnout, P. Queirós (2005) que 

encontrou uma correlação negativa com a EE e positiva para a DP, e o de Castela (2013) que 

obteve uma conexão positiva com a DP. 

Verifica-se que o sexo feminino revela uma melhor PCT, por outro lado, Castela (2013) não 

verificou diferenças para esta dimensão, considerando que as mulheres utilizam mais as FGT, 

não coincidindo com o estudo de Macan (1994), que não obteve diferenças significativas. O 

presente estudo identificou ainda maior DP no sexo masculino sobreponível ao estudo de Gil-

Monte (2002) e Pacheco (2005), apesar de P. Queirós (2005), Semedo (2009) e Alves (2012) 



Capítulo IV – Discussão dos Resultados 

 

 

78 

não encontrarem diferenças significativas. Segundo Semedo (2009), “uma possível explicação 

para este facto, prende-se com aspectos culturais: as mulheres são educadas para cuidar 

(crianças, familiares idosos) e tradicionalmente investem mais nas relações interpessoais do 

que os homens” (p.147). 

Ao contrário de Semedo (2009) e P. Queirós (2005), que consideram que ter ou não ter filhos 

não interfere significativamente na vivência burnout, neste estudo verifica-se que o número de 

filhos encontra-se estatisticamente correlacionado de forma negativa com a DP, no mesmo 

sentido concluiu Martins (2010) numa amostra de enfermeiros relativamente à SB, estes 

resultados, tal como refere Delbrouck (2006), parecem demonstrar que ter filhos aumenta a 

probabilidade de não ser afetado pelo burnout. 

Os profissionais de saúde que exerciam cargos coordenação de serviços apresentaram médias 

significativamente superiores no que concerne a EOP bem como o recurso a FGT, resultados 

que vão ao encontro do estudo realizado por Kang et al. (2012), que encontraram uma 

capacidade mais elevada nos enfermeiros executivos (diretores e supervisores) em gerir o 

tempo relativamente aos enfermeiros chefes. Os indivíduos que exercem esses cargos de 

coordenação apresentam também menor incidência de SB, assim como se sentem mais 

realizados profissionalmente, no entanto, C. Queirós et al. (2013) consideram que participar 

em lugares de direção é um dos preditores de burnout em enfermeiros. Os profissionais que 

exerciam funções em acumulação numa outra organização, apresentaram médias 

significativamente superiores de RRP, não se verificam diferenças significativas para as 

outras duas dimensões e SB. Este resultado, para a RRP, é corroborado no estudo realizado 

por Patrão (2012), com enfermeiros, no entanto, num outro estudo realizado por França, 

Ferrari, Ferrari e Alves (2012), concluiu-se que a o duplo emprego não interfere 

significativamente com a SB. 

Os profissionais de saúde com a habilitação académica de bacharel apresentaram um valor de 

PO superior comparativamente aos que detêm o mestrado. O facto de a organização, na 

maioria das situações, não reconhecer funcional e economicamente este grau académico, 

poderá ser uma explicação para este resultado. Neste estudo evidenciou-se uma relação 

negativa e significativa entre o grau académico e EE, bem como com RRP, ou seja, os 

detentores de mestrado apresentaram valores inferiores de EE e RRP e, consequentemente, 

níveis inferiores de burnout em relação aos licenciados. O que não foi verificado em outros 

estudos, Semedo (2009) considera que os profissionais que têm um nível de escolaridade 
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superior são os que apresentam mais suscetibilidade para o burnout e, no mesmo sentido, 

Pacheco (2005) encontrou níveis superiores de EE e DP em médicos e enfermeiros com 

formação pós-graduada. 

Das profissões de saúde em estudo, os médicos são os que apresentam menor PO e PCT 

relativamente aos enfermeiros e aos TDT. Na revisão efetuada não se encontraram estudos 

que permitissem comparar estes resultados. Consideramos esta informação útil para a gestão, 

no sentido de serem delineadas estratégias de intervenção para promover a PO e PCT, pois a 

GT de forma efetiva por parte dos médicos poderá resultar em ganhos na eficiência, 

produtividade, satisfação e, consequentemente, refletir-se-ão na qualidade e segurança dos 

cuidados de saúde. 

A relação entre a SB e o tipo de profissão mostrou que os enfermeiros apresentam médias 

significativamente superiores de EE e RRP quando comparados com os TDT, já em relação à 

DP observou-se o inverso, com os TDT a apresentar maior nível que os enfermeiros. Outros 

estudos encontram diferenças significativas entre diferentes profissões de saúde (Pacheco, 

2005; Semedo, 2009). 

Os profissionais que demoravam mais tempo na sua deslocação de casa para o trabalho 

apresentavam médias significativamente inferiores de PO, resultado que pode ser importante 

na gestão dos recursos humanos. No estudo desenvolvido por P. Queirós (2005), não se 

verificaram correlações significativas na distância do trabalho a casa em relação à SB, pelo 

contrário, Martins (2010) constatou que os enfermeiros que demoram mais tempo nessa 

deslocação apresentaram valores superiores de burnout. 

Os profissionais que mais horas trabalhavam por semana, mostraram médias 

significativamente inferiores relativamente à PCT e PO, mas não se encontraram estudos 

similares que permitisse a comparação destes resultados. P. Queirós (2005) não encontrou 

diferenças significativas para burnout e Delbrouck (2006) considera, em relação aos médicos, 

que “…o número de horas prestadas não tem assim tanta influência sobre os resultados da 

exaustão” (p.108), ao contrário deste estudo que evidenciou uma correlação positiva com a 

EE nos profissionais de saúde. 

No presente estudo, o número médio de utentes atendido por dia correlacionou-se de forma 

positiva e significativa com DP, assim como com a SB, tal como concluiu Martins (2010). 

Também Leiter e Maslach (1988) afirmam que a SB tem sido correlacionado com uma maior 
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percentagem do tempo na interação direta com os clientes, no entanto, os resultados obtidos 

no presente estudo revelaram que os profissionais de saúde que interagiram mais tempo com 

os doentes (mais de 80% do tempo) revelaram médias inferiores de DP em relação aos que 

interagiram menos (menos de 20% do tempo), não se verificando correlação significativa na 

interação com a SB. Pereira (2013) verificou que as pontuações da SB diferiram 

significativamente segundo a percentagem de tempo da jornada diária que o profissional 

estava em interação com os utentes, corroborando em parte os resultados obtidos. 

Em relação às hipóteses formuladas relativamente à correlação das dimensões da escala TMB 

com a SB e suas dimensões, para a dimensão EOP confirmou-se a H5, H5.2, H5.3 e rejeitou-se 

H5.1. Assim, confirma-se a associação negativa entre o EOP e SB e as suas dimensões (exceto 

para a EE) e vão ao encontro dos resultados obtidos por Castela (2013), ao concluir que o 

EOP é um preditor negativo para as dimensões DP e RRP, no entanto, Nonis e Sager (2003) 

obtiveram correlações um pouco diferentes, aceitando a EE e a DP e rejeitando a RRP. 

Quanto à sexta hipótese, existe associação estatisticamente significativa entre o uso de FGT e 

a SB e suas dimensões, confirmou-se a associação com a SB e DP, rejeitando-se a correlação 

com a EE e RRP. Ao contrário de Castela (2013) que não confirmou associação entre estas 

variáveis, no presente estudo verificou-se uma correlação negativa estatisticamente 

significativa entre a utilização das FGT com a SB e a sua dimensão DP, corroborado por 

Nonis e Sager (2003). 

Na sétima hipótese, confirmaram-se todas (H7, H7.1, H7.2 e H7.3), isto é, existe associação 

estatisticamente significativa e negativa entre a PO e a SB e respetivas dimensões. Os 

mesmos resultados foram obtidos por Nonis e Sager (2003). 

A oitava hipótese (H8, H8.1, H8.2 e H8.3) foi também confirmada, pois mostrou uma associação 

negativa estatisticamente significativa entre a PCT e o fenómeno burnout. Estes resultados 

são concordantes com os obtidos por Nonis e Sager (2003) e Castela (2013), acrescentando 

esta que a PCT é um preditor negativo dos três fatores do burnout. 

Sintetizando, das dezasseis hipóteses formuladas, relativas à correlação entre as dimensões da 

TMB e SB, bem como com as suas dimensões, apenas se rejeitaram três (H5.1, H5.1 e H6.3). 

Outros autores estudaram a relação entre as dimensões da TMB e SB, apesar dos participantes 

não serem profissionais de saúde, Castela (2013), que estudou gestores bancários, Peeters e 

Rutte (2005), que estudou professores, e Nonis e Sager (2003), que estudou vendedores, e 
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obtiveram correlações significativas entre a as dimensões da TMB e a SB, corroborando os 

resultados do presente estudo. 
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O rigor metodológico foi uma condição fundamental para a prossecução do estudo e envolveu 

diferentes procedimentos estatísticos na análise de validade fatorial e fiabilidade da escala 

TMB e da subescala Burnout. Para tal foi necessário a tomada de decisão sustentada nas 

recomendações de alguns autores, procurando conciliar diferentes perspetivas, como sejam, 

encontrar um modelo parcimonioso. 

No presente estudo e após AFC, a escala e subescala validadas replicam os modelos propostos 

pelos autores, pelo que se consideram válidas e confiáveis, recomendando-se a sua utilização 

para avaliação específica das dimensões da TMB e SB em profissionais de saúde. 

Foi objetivo geral, caracterizar as dimensões da escala TMB e a SB e suas dimensões em 

profissionais de saúde de uma organização hospitalar do norte do país e a forma como as 

diferentes dimensões da TMB se relacionam com as dimensões do burnout.  

De um total de 703 profissionais de saúde que responderam de forma válida ao instrumento 

de recolha de dados, 533 (76%) eram do sexo feminino e 170 (24%) do sexo masculino, a 

apresentar uma média de 41 anos, a maioria dos indivíduos com filhos (65%), com situação 

civil de casados ou a viver em união de facto (68%). As habilitações académicas apresentadas 

eram maioritariamente a nível da licenciatura (85%) com os enfermeiros a corresponder ao 

grupo profissional mais representativo (67%). 

A maioria possui um vínculo contratual de quadro (60%), trabalha em média 42 horas 

semanais, por turnos (62%), a fazer este tipo de horário há 12 anos (em média), cerca de 75% 

dos profissionais a interagir mais 40% do tempo de trabalho com os utentes e/ou doentes e 

atendendo em média 14 utentes/doentes por dia. Em média (excluindo licenças de 

maternidade/paternidade), faltaram cerca de 12 dias no último ano ao trabalho com a maioria 

a exercer funções unicamente na organização em estudo (79%). 

Partindo dos objetivos específicos, conclui-se que das dimensões da TMB expostas pelos 

profissionais de saúde, as mais relevantes são a PO e a PCT, atribuindo menor significado ao 

EOP e, por último, o recurso às FGT. 

Os níveis da SB vivenciados (1,99) estão abaixo do ponto médio, com a dimensão mais 

expressiva da síndrome, a EE, a apresentar, como se esperava, um valor ligeiramente acima 

do ponto médio (2,5). 
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Verificou-se que, quanto maior a idade dos profissionais de saúde melhor recorrem às FGT, 

com o sexo masculino a revelar uma menor PCT e a apresentar um nível de DP mais alto. 

Salienta-se, também, a associação negativa do número de filhos com a DP. 

Os médicos apresentam uma menor PO e PCT relativamente aos enfermeiros e TDT. 

Relativamente à SB, os enfermeiros apresentam maior EE e RRP quando comparado com os 

TDT, já em relação à DP regista-se o inverso para estes grupos profissionais. 

Os profissionais de menor habilitações (bacharelato) têm maior PO comparativamente aos 

que detêm o mestrado. Os detentores de mestrado apresentam menor EE e RRP e, 

consequentemente, níveis inferiores de burnout em relação aos licenciados. 

Em relação à interação com os utentes/doentes, quem interage mais (mais de 80% do tempo) 

revela menor DP em relação aos que interagem menos (menos de 20% do tempo). Quanto 

maior o número de horas de trabalho por semana menor é a PCT e a PO demonstradas pelos 

profissionais de saúde. Como seria expectável, o número médio de utentes que atendem por 

dia associa-se positivamente com a SB, assim como com a sua dimensão DP. 

O desempenho de cargos de coordenação de serviços demonstram um melhor EOP e recorrem 

mais às FGT, em contrapartida apresentam uma menor incidência da SB. O exercício de dupla 

atividade revela menor RRP. Os indivíduos que demoram mais tempo na deslocação de casa 

para o trabalho, apresentam uma menor PO, não se refletindo no burnout. 

Da revisão bibliográfica efetuada, era de esperar que as dimensões da TMB estivessem 

associados negativamente com as dimensões da SB, como se viria a confirmar com o EOP a 

correlacionar-se significativamente e de forma negativa com as dimensões DP e RRP. A 

utilização das FGT a ter uma associação negativa com a DP e as restantes dimensões da 

TMB, PO e PCT a correlacionar-se significativamente e de forma negativa com a SB e suas 

dimensões. Realça-se que esta associação negativa dos fenómenos em estudo é considerada 

muito baixa para o EOP e FGT, baixa para a PO e moderada para a PCT, quando 

correlacionadas com a SB. 

Estes resultados vão ao encontro da reflexão efetuada por C. Queirós et al. (2011), ao 

considerarem que “os profissionais de saúde são vulneráveis ao burnout, pois envolvem-se 

nos problemas dos pacientes e trabalham muitas horas em ambientes favoráveis ao conflito e 
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ao stress laboral crónico” (p.293). Neste campo, as dimensões da TMB poderão ter um papel 

positivo na gestão da SB.  

Os resultados obtidos pelo presente estudo fornecem informação importante, em primeiro 

lugar, à organização hospitalar, em segundo, à gestão dos recursos humanos e, em terceiro 

lugar, aos profissionais de saúde, sobre os comportamentos da GT percecionados e de que 

forma se relacionam com a SB.  

Uma das limitações prende-se com o facto de se tratar de um estudo transversal em que as 

medições são realizadas num único momento, não sendo possível provar a existência de uma 

sequência temporal. 

Este estudo é um primeiro passo na investigação desta temática em profissionais de saúde. 

Aponta-se como caminho para o futuro, a necessidade de novas pesquisas em diferentes 

organizações de saúde e contextos profissionais diversos, assim como estudar com maior 

abrangência de que forma os comportamentos de GT se relacionam com os riscos 

psicossociais. Outro rumo de investigação está relacionado com a consideração de modelos 

mais complexos de relação inversa destes fenómenos ao longo do tempo, como refere Leiter 

et al. (2014). 

Serão necessários também novos trabalhos empíricos de modo a explorar qual a influência da 

formação e treino nos comportamentos de GT, assim como de que modo esses 

comportamentos influenciam o desempenho dos profissionais de saúde, uma vez que a 

literatura existente é contraditória em relação a esses resultados. 

Hafner e Stock (2010) referem que a formação em GT pode resultar no aumento da PCT e de 

bem-estar, com os resultados obtidos no presente estudo a reforçarem esta associação, pois 

verificou-se uma correlação negativa moderada entre a PCT e a SB. Lutz (2010) realça ainda 

que a importância absoluta das habilidades de GT reside no facto de serem aprendidas e se 

integrarem de forma sistemática no quotidiano da profissão. 

Com o objetivo de contribuir para uma melhor GT de trabalho e incentivar os profissionais de 

saúde a melhorar os seus comportamentos de GT através do recurso a ferramentas, 

habilidades e conceções relacionadas com a temática, é proposto à organização hospitalar um 

plano de ação, a ser ajustado pelo respetivo serviço de formação, enquadrado no plano anual, 

e que abrangeria as seguintes áreas de formação a desenvolver: 
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 Introdução à temática GT: breve perspetiva histórica, evidenciar a relevância e as 

restrições do tempo e quais as possíveis implicações organizacionais e pessoais de 

uma gestão ineficaz do tempo; 

 Comportamentos organizacionais: pretende incutir nos profissionais a missão, 

princípios e valores da organização, evidenciar e/ou partilhar projetos de trabalho, bem 

como a vantagem de um ambiente de trabalho organizado. Breve abordagem ao 

marketing interno; 

 Procrastinação: o adiamento de tarefas pode ter custos imprevisíveis para o 

profissional, serviço e organização. Pretende-se informar os participantes das razões 

mais comuns e quais as formas de lidar com esta problemática; 

 Ferramentas de gestão do tempo: pretende-se realçar os comportamentos típicos 

associados à GT, tais como fazer listas, agendamentos, planeamento e de que forma os 

sistemas de informação disponibilizados complementam essa tarefa; 

 Estabelecimento de objetivos e prioridades: apesar de no meio hospitalar as situações 

urgentes ou emergentes sucederem, o planeamento antecipado melhora 

significativamente a probabilidade de se concretizar um maior número de tarefas; 

 Delegação de tarefas e trabalho em equipa: delegar é compartilhar com a equipa 

responsabilidades, tornando-os mais integrados na dinâmica da equipa, beneficiando 

todos e poupando tempo. 

Em relação ao método e estratégias a adotar para a sua concretização, numa primeira fase 

aponta-se para uma conferência ou palestra orientada por um perito em GT, a que se seguirá 

um workshop, privilegiando a contribuição dos formandos através do seu envolvimento, 

criatividade e debate. 

Com o objetivo de monitorizar a formação, será proposto aos formandos o preenchimento de 

um questionário de GT, otimizado no presente estudo, repetindo-se o procedimento no final. 

Da formação resultará um relatório, abordando os seguintes pontos: 

1. Caracterização individual e profissional dos formandos; 

2. Principais preocupações, individuais e organizacionais, relatadas pelos participantes 

relativamente aos comportamentos de GT; 
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3. Adequação dos sistemas de informação disponíveis na perspetiva dos formandos à 

gestão eficaz do tempo; 

4. Avaliação do impacto da formação nos comportamentos de GT; 

5. Apresentação, ao Conselho de Administração, das principais conclusões e proposta de 

intervenções futuras relativamente à temática GT. 

A aplicação prática da atual proposta de intervenção carece da autorização e envolvimento, 

em primeiro lugar, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, em segundo do 

respetivo serviço de formação, em terceiro de peritos e formadores devidamente habilitados 

em GT. De referir também que a atual proposta de intervenção é de carácter genérico, 

requerendo uma abordagem mais detalhada relativamente aos meios, conteúdos e tempo 

necessário, a concretizar juntamente com peritos e formadores, considerando as indicações e 

recomendações do centro hospitalar, e deve todo o processo ser devidamente estruturado e 

enquadrado no plano de gestão de risco psicossocial, em particular, e no plano geral de gestão 

de risco da organização. 

A pertinência deste plano deve-se ao facto de as intervenções realizadas no local de trabalho, 

devidamente planeadas e implementadas com foco na prevenção, melhoria do ambiente de 

trabalho e promoção da saúde mental, serem, segundo a EU-OSHA (2014b), rentáveis.  

A realização deste trabalho de investigação proporcionou uma experiência extremamente 

enriquecedora, alicerçada nos princípios conceptuais dos fenómenos em estudo, com a 

finalidade de contribuir para uma melhor gestão dos recursos humanos da saúde, 

proporcionou uma visão muito diferente da detida como profissional de saúde, através do 

contacto com os profissionais da linha da frente na prestação de cuidados, das interações 

formais e informais, das experiências e sensações por eles partilhadas e da sua retribuição, 

dedicando algum do seu precioso tempo no preenchimento do instrumento de recolha de 

dados, sem o qual não seria possível chegar até aqui. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
 

 

Questionário  

 

 

O presente questionário insere-se no âmbito do desenvolvimento da dissertação para obtenção 

do grau de mestre em Gestão dos Serviços de Saúde na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto-Douro, sob orientação da Professora Doutora Maria da Conceição Rainho Soares Pereira 

e do Professor Doutor Vítor Manuel Pereira Rodrigues. Tem como objetivo aumentar o 

conhecimento relativamente à forma como se analisa a relação entre gestão do tempo e risco 

psicossocial em profissionais de saúde.  

O questionário a aplicar é constituído pela escala Time Management Behaviour de Macan 

(1994, 2006) adaptada por Castela, (2013) e pela subescala Burnout do CDPE de Moreno, 

Garrosa & Gonzalez (2000) adaptada por Rainho et al. (2006). 

Adotaremos todos os procedimentos no sentido de garantir a confidencialidade. A resposta ao 

questionário é de carácter voluntário e as suas respostas são totalmente anónimas, pelo que 

pedimos que não se identifique em qualquer das partes do questionário. Agradecemos desde 

já a sua disponibilidade e a máxima sinceridade em todas as questões. Para que se obtenha 

informação válida, todas as perguntas do questionário devem ser respondidas. O 

preenchimento do questionário demora cerca de 8 minutos, pelo que julgamos não interferir 

com o desenvolvimento das suas atividades. Nas questões apresentadas, complete ou coloque 

uma cruz, na opção que considere mais correta. Para algum esclarecimento adicional por 

favor contactar: jccribeiro@sapo.pt (José Ribeiro, Ext.5572). 

 

 

JOSÉ CARLOS COELHO RIBEIRO 

 

 

ID  _________ 
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I Parte 

Tendo em conta a sua situação profissional, assinale para cada afirmação o que melhor se 

aplica a si, considerando a seguinte escala (Macan et al. 1990; Macan, 1994; adaptação de 

Castela, 2013). 

Frequência 

1 2 3 4 5 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Habitualmente Sempre 

 

1. Eu estabeleço prioridades para determinar a ordem pela qual realizo as 
tarefas diárias.  

 

2. No final do dia de trabalho, deixo o meu espaço de trabalho organizado.  
 

3. Quando penso no que desejo alcançar a curto prazo, tenho sempre em 

mente os objetivos a longo prazo. 

 

4. O tempo que perco a agendar e organizar o meu dia de trabalho é tempo 

perdido.  

 

5. Eu consigo encontrar mais facilmente o que necessito para trabalhar 

quando o meu espaço de trabalho está desarrumado e desorganizado 

do que quando está arranjado e organizado. 

 

6. Tomo notas para me lembrar do que tenho para fazer. 
 

7. Os meus dias de trabalho são demasiado imprevisíveis para planeá-los e 
gerir o meu tempo. 

 

8. Sinto dificuldade em manter uma agenda, devido aos outros que me 

desviam do trabalho. 

 

9. Quando sei que contacto frequentemente com alguém, registo o seu 

nome, morada e telefone numa ficha especial. 

 

10. Tenho que despender imenso tempo em tarefas pouco importantes. 
 

11. Se penso que irei ter que esperar, trago sempre algo para trabalhar. 
 

12. Sinto que executo melhor o trabalho, se adiar as tarefas de que gosto 

menos, do que tentar realizá-las por ordem de importância. 

 

13. Eu sinto que controlo o meu tempo. 
 

14. Termino primeiro as tarefas prioritárias e só depois concluo as menos 
importantes. 

 

15. Eu faço uma listagem das minhas tarefas diárias e confirmo quando 
estão concluídas. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

V.S.F.F. 
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16. Revejo os meus objetivos para determinar se necessitam de uma 
revisão. 

 

17. Dou por mim a adiar as tarefas de que não gosto de realizar, mas que 

têm que ser feitas. 

 

18. Durante o dia de trabalho avalio como está a decorrer o horário 

estabelecido por mim mesmo. 

 

19. Eu reservo tempo na minha agenda diária em função das tarefas 

geralmente agendadas. 

 

20. Eu estabeleço prazos quando pretendo concretizar uma tarefa. 
 

21. Quando sou de alguma forma desorganizado, o melhor é ajustar-me a 

situações inesperadas. 

 

22. Trago comigo uma agenda. 
 

23. Encontro espaços de trabalho que permitem evitar interrupções e 
distrações. 

 

24.  Eu uso pastas de arquivos para organizar a papelada. 
 

25. Revejo as minhas atividades diárias para ver onde perco tempo. 
 

26. Estabeleço objetivos de curto prazo para o que quero concretizar em 

poucos dias ou semanas. 

 

27. Eu torno projetos difíceis e complexos em tarefas pequenas e 

praticáveis. 

 

28. Eu subestimo o tempo que necessito para a concretização de tarefas. 
 

29. Guardo um diário das minhas atividades. 
 

30. Procuro formas de aumentar a minha eficácia com a qual desempenho 

as minhas atividades laborais. 

 

31. Agendo as atividades com pelo menos uma semana de antecedência. 
 

32. Tenho as ideias mais criativas quando sou desorganizado. 
 

33. Quando no início do dia faço uma lista de tarefas a realizar, no fim do 

dia já está esquecida ou colocada de parte. 

 

34. Trago comigo um caderno para apontamento de notas e ideias. 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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II Parte 

Reportando-se a características / exigências do seu contexto profissional, assinale para cada 

afirmação o que melhor se aplica a si, considerando a seguinte escala (Garrosa, Moreno-

Jiménez, Liang & González (2008), validada para Portugal por Pereira (2013). 

 

1 2 3 4 

Discordo totalmente Discordo Concordo Concordo totalmente 

 
 
 

1. Ninguém me valoriza, sinto-me como "um/a criado(a) para 

tudo”. 

 

2. Penso que me vou afastando emocionalmente dos meus 

utentes/doentes. 

 

3. Quando os doentes não melhoram, tento fazer o meu trabalho o 

mais rápido possível e tento evitar o contacto com eles. 

 

4. Sinto-me muitas vezes esgotado(a) física e mentalmente. 

 

5. Procuro despersonalizar ao máximo o contacto com os 

familiares dos utentes/doentes e se puder, evito mesmo o 

contacto com eles. 

 

6. Respeito os meus utentes/doentes, procuro não me envolver nos 

seus problemas, é como se não existissem. 

 

7. Sinto-me queimado(a) com o meu trabalho. 

 

8. Sinto que o trabalho do dia-a-dia no hospital me desgasta. 

 

9. Sinto que o meu trabalho não serve para nada. 

 

10. Sinto que a minha autoestima está de rastos. 

 

11. Sinto-me queimado(a) depois de um dia de trabalho. 

 

12. Sinto-me inútil. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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III Parte - Dados sociodemográficos 

 

1. Sexo:   M      (1)               F      (2)                2. Idade:________ anos 

3. Estado civil:   Solteiro …     (1)   Casado/União de facto  ...   (2)    Divorciado/Viúvo       (3)        

3.1  Número de filhos: _______ 

4. Habilitações académicas: Bacharelato        (1)   Licenciatura       (2)   

Outro:_____________ 

5. Profissão: Enfermeiro      (1)     Médico       (2)   Técnico de Diagnóstico e Terapêutica      (3) 

6. Vínculo à Instituição:      Contratado       (1)        Quadro         (2)   Prestação de serviços      (3) 

7. Unidade onde trabalha:    Vila Real       (1)       Chaves       (2)         Lamego       (3) 

7.1 Serviço onde trabalha: _____________________ 

7.2 Há quantos anos trabalha no serviço atual: _____ anos 

7.3 Tipo de horário:    Fixo       (1)        Turnos      (2) 

7.3.1 Se por turnos, assinale a sequência que melhor se aplique ao seu horário: 

TMTMNFF       (1) MNFFTMN      (2) Outra: __________________ 

7.4 Há quanto tempo faz este tipo de horário: _____ anos 

7.5 Quantas horas trabalha por semana (incluindo horas extra): _______ horas 

8. Na jornada diária, que percentagem de tempo passa em interação com o 

utente/doente: 

 (1) Mais de 80%      (2) Entre 80%-40%      (3) Entre 39% -20%        (4) Menos de 20% 

9. Número médio de utentes/doentes que atende por dia: _______  utentes/doentes 

10. Trabalha nesta Instituição há: _____ anos 

11. Total de anos de serviço na profissão atual: _____ anos 

12. Total de anos de serviço: _____ anos 

13. Número de dias que faltou ao trabalho, durante o último ano: _______ dias 

14. Número de dias de baixa médica, durante o último ano: _______ dias 

15. Número de dias de baixa por maternidade, durante o último ano: ______ dias 

16. Tem responsabilidade de direção, coordenação ou chefia? Sim      (1)      Não      (2) 

17. Tempo médio de deslocação casa / trabalho:  _____ horas _____ minutos 

18. Exerce atividade numa outra organização?       Sim      (1)    Não      (2) 

 

                                                Muito obrigado pela colaboração
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APÊNDICE B 

Operacionalização das variáveis 
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Gestão do Tempo e Síndrome de Burnout em Profissionais de Saúde 

Operacionalização das variáveis sociodemográficas e socioprofissionais 

 

Variável Tipo Categoria 

Sexo (género) Nominal 
Masculino (1) 

Feminino (2) 

Idade Ordinal Número de anos 

Estado civil Nominal 

Solteiro (1) 

Casado / União de facto (2) 

Divorciado / Viúvo (3)  

Número de filhos Ordinal Número de filhos 

Habilitações académicas 
Nominal 

 

Bacharelato (1) 

Licenciatura (2) 

Outro (3) 

Profissão 
Nominal 

 

Enfermeiro (1) 

Médico (2) 

TDT (3) 

Vinculo à Instituição Nominal 

Contratado (1) 

Quadro (2) 

Prestação de serviços (3) 

Unidade onde trabalha Nominal 

Vila Real (1) 

Chaves (2) 

Lamego (3) 

Serviço onde trabalha Nominal Serviços CHTMAD 

Tempo de trabalho no serviço atual Ordinal Número de anos 

Tipo de horário Nominal 
Fixo (1) 

Turnos (2) 

Sequência de turnos Nominal 

TMTMNFF (1) 

MNFFTMN (2) 

Outra (3) 

Tempo do tipo de horário Ordinal Número de anos 

Horas de trabalho por semana Ordinal Número de horas 

% Interação utente/doente 
Nominal 

 

Mais de 80% (1) 

Entre 80%-40% (2)  

Entre 39% -20% (3)  
Menos de 20% (4) 

Tempo de trabalho na Instituição Ordinal Número de anos 

Nº médio utentes/doentes por dia Ordinal Números utentes/doentes 

Tempo de trabalho na instituição Ordinal Número de anos 

Total de anos de serviço na prof. atual Ordinal Número de anos 

Total de anos de serviço Ordinal Número de anos 

Faltas no último ano Ordinal Número de dias 

Baixa médica no último ano Ordinal Número de dias 

Baixa por maternidade Ordinal Número de dias 

Coordenação de serviços Nominal 
Sim (1) 

Não (2) 

Tempo de deslocação casa / trabalho Ordinal Minutos 

Exerce numa outra organização Nominal 
Sim (1) 

Não (2) 
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APÊNDICE C 

Autorização dos autores originais e de adaptação para a utilização da escala TMB 
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Assunto FW:  Questionário Management Behavior Scale 

De   Isabel Castela 

Para   jccribeiro@sapo.pt 

Enviado  terça‐feira, 24 de junho de 2014 21:55 

  

Caro José Carlos Ribeiro, 

 

Na sequência do seu e‐mail, venho informar que não vejo inconveniente no uso desta versão 

traduzida da escala da Prof. Mcann. No entanto, julgo, antes de mais, que a autora deverá ser 

consultada. 

 

Desejo‐lhe o maior sucesso na sua dissertação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Isabel Castela 

 

 

From: Carlos [mailto:jccribeiro@sapo.pt] 

Sent: quartafeira, 4 de Junho de 2014 11:03 

To: castela_isabel@hotmail.com 

Cc: Luísa Helena Ferreira Pinto 

Subject: Questionário Management Behavior Scale 

 

Prezada Mestre Isabel Castela, 

 

O meu nome é José Carlos Ribeiro e estou neste momento a frequentar o Mestrado em Gestão 

dos Serviços de Saúde da Universidade de Trás‐os‐Montes e Alto Douro (UTAD), estando a 

desenvolver o projecto de investigação cujo o tema é "A influência da Gestão do Tempo no 

Burnout dos Profissionais de Saúde". A razão deste contacto é para pedir se é possível a 

utilização da tradução e adaptação do questionário Management Behavior Scale realizado na 

sua dissertação de mestrado. Se necessário, estou disponível para prestar mais informações 

em relação ao referido estudo. 

 

Desde já agradeço a atenção dispensada. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

José Carlos Ribeiro 
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De:   Macan, Therese H. [Therese.Macan@umsl.edu] 

Enviado:  quinta‐feira, 26 de junho de 2014 20:17 

Para:   jccribeiro@sapo.pt 

Assunto:  Re: TMBS Scale request 

Anexos:  TMB.doc 

 

Dear Jose, 

 

Thanks for your interest in my research. My colleagues and I are glad to grant you permission 

to use our scale for research purposes only. Please find it attached to this email. 

 

Best, 

 

Therese Macan 

 

 

 

 

From:  "jccribeiro@sapo.pt"  

Date:  Tuesday, June 24, 2014 4:24 PM 

To:  Therese Macan <Therese.Macan@umsl.edu> 

Subject: TMBS Scale request 

 

Dear Professor Macan, 

 

I`m currently doing a Health Services Management Master`s degree at the University of Trás-

os-Montes e Alto Douro (UTAD) in Portugal, and I am currently conducting a study about 

time management and burnout applied to the professionals in the health sector. I am writing to 

ask whether it would be possible for you to provide access to the questionnaire Time 

Management Behavior Scale or if there is any other kind of information that I could use for 

my thesis project. I am available to provide any information that it deems as timely, about the 

research project I intend to do. 

 

Thank you for your consideration. 

 

Sincerely, 

 

José Carlos Ribeiro 
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APÊNDICE D 

Autorização dos autores para a utilização da subescala Burnout do QDPE-R 
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De:  Eva Garrosa [eva.garrosa@uam.es] 

Enviado: quinta‐feira, 27 de Novembro de 2014 14:01 

Para:  Maria Da Conceição Alves Raínho Soares Pereira; bernardo.moreno@uam.es 

Assunto: RE: solicitación de pernisso ‐ Vila Real ‐ Portugal 

 

Por mi parte adelante, y me parece muy interesante tu nuevo trabajo, utiliza la versión que tú 

misma adaptaste al portugués. 

 

Un abrazo, 

 

Eva 

 

Eva Garrosa, PhD 

Profesora Dpto. Psicología Biológica y de la Salud 

Facultad de Psicología 

Universidad Autónoma de Madrid•Ciudad Universitaria de Cantoblanco•C/P. 

Pavlov, 6•28049 Madrid (España) 

 

 

‐‐‐‐‐Mensaje original‐‐‐‐‐ 

De:  Maria Da Conceição Alves Raínho Soares Pereira [mailto:crainho@utad.pt] 

Enviado el: jueves, 27 de noviembre de 2014 13:01 

Para:  bernardo.moreno@uam.es; eva.garrosa@uam.es 

Asunto: solicitación de pernisso ‐ Vila Real ‐ Portugal 

 

Estimados profesores, 

 

Ojalá todo vaya bien con ustedes. 

Les escribo a solicitar permiso para utilizar una de las sub‐escalas del CDPE (SB), en una 

investigación en el ámbito de una tesis de máster de Gestión de Salud. El objetivo es 

relacionar la gestión del tiempo con el síndrome de burnout. Puedo usar solamente la 

sub‐escala SB? Yo creo que sí, porque este instrumento responde con flexibilidad. 

Espero vuestra contestación 

 

Un cordial saludo 

 

Maria da Conceição Alves Rainho Soares Pereira  

Universidade de Trás‐os‐Montes e Alto Douro ESEnfVR, Departamento de Enfermagem de 

Saúde Mental e Comunitária Lugar do Tojal, Lordelo 

5000‐232 Vila Real 

PORTUGAL 
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APÊNDICE E 

Autorização para aplicação do questionário 
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APÊNDICE F 

Output SPSS da análise de componente principal da escala TMB  
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Teste de KMO e de esfericidade de Bartlett da escala TMB 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,886 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 5897,125 

df 561 

Sig. ,000 

 

Matrix de componentes extraídos a partir da ACP  da escala TMB 

Matriz de componente rotativa
a  

 

Componente Extr. 

1 2 3 4 

1a. Eu estabeleço prioridades para determinar a ordem pela qual realizo...  ,579   ,513 

2c.No final do dia de trabalho, deixo o meu espaço de trabalho organizado   ,451  ,342 

3a.Quando penso no que desejo alcançar a curto prazo, ...  ,502   ,298 

6b. Tomo notas para me lembrar do que tenho para fazer ,493    ,327 

9b. Quando sei que contacto frequentemente com alguém, ... ,497    ,305 

11b. Eu estabeleço prioridades para determinar a ordem pela qual realizo... ,510    ,301 

13d. Eu sinto que controlo o meu tempo    ,476 ,360 

14a. Termino primeiro as tarefas prioritárias e só depois concluo as menos imp  ,428   ,266 

15b. Eu faço uma listagem das minhas tarefas diárias... ,584    ,433 

16a. Revejo os meus objetivos para determinar se necessitam de uma revisão  ,559   ,458 

18a. Durante o dia de trabalho avalio como está a decorrer...  ,603   ,498 

19b. Eu reservo tempo na minha agenda diária em função...  ,555   ,493 

20a. Eu estabeleço prazos quando pretendo concretizar uma tarefa  ,498   ,432 

22b. Trago comigo uma agenda ,726    ,535 

23b. Encontro espaços de trabalho que permitem evitar interrupções... ,402    ,360 

24b. Eu uso pastas de arquivos para organizar a papelada ,510    ,346 

25a. Revejo as minhas atividades diárias para ver onde perco tempo  ,497   ,491 

26a. Estabeleço objetivos de curto prazo...  ,447   ,408 

27a. Eu torno projetos difíceis e complexos em tarefas pequenas e praticáveis  ,420   ,227 

29b. Guardo um diário das minhas atividades ,678    ,479 

30a. Procuro formas de aumentar a minha eficácia ..-  ,429   ,229 

31b. Agendo as atividades com pelo menos uma semana de antecedência ,608    ,422 

34b. Trago comigo um caderno para apontamento de notas e ideias ,711    ,531 

4c    ,463 ,358 

5c   ,494  ,269 

7c    ,661 ,445 

8d    ,629 ,498 

10d    ,560 ,367 

12c   ,528  ,279 

17d   ,605  ,405 

21c  -,458   ,317 

28d   ,506  ,291 

32c   ,629  ,407 

33c   ,488  ,390 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

 

a. Rotação convergida em 9 iterações.  
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Matriz da variância total explicada da escala TMB (28 itens) 

Variância total explicada 

Comp. 

Valores próprios iniciais 

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 6,115 21,839 21,839 6,115 21,839 21,839 4,629 16,532 16,532 

2 3,063 10,940 32,779 3,063 10,940 32,779 3,068 10,958 27,490 

3 1,499 5,354 38,133 1,499 5,354 38,133 2,226 7,952 35,442 

4 1,312 4,684 42,817 1,312 4,684 42,817 2,065 7,375 42,817 

5 1,168 4,173 46,990       

6 1,030 3,679 50,669       

7 ,925 3,304 53,973       

8 ,869 3,102 57,076       

9 ,841 3,003 60,078       

10 ,818 2,922 63,000       

11 ,798 2,851 65,852       

12 ,736 2,629 68,481       

13 ,727 2,595 71,076       

14 ,693 2,475 73,550       

15 ,666 2,379 75,930       

16 ,646 2,306 78,236       

17 ,619 2,210 80,446       

18 ,616 2,200 82,645       

19 ,595 2,124 84,769       

20 ,586 2,094 86,863       

21 ,554 1,980 88,843       

22 ,524 1,873 90,717       

23 ,514 1,837 92,553       

24 ,468 1,672 94,225       

25 ,444 1,587 95,812       

26 ,410 1,466 97,278       

27 ,393 1,405 98,683       

28 ,369 1,317 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 

 



 

131 

APÊNDICE G 

Output SPSS da análise de componente principal da subescala Burnout do QDPE-R  
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Teste de KMO e de esfericidade de Bartlett para subescala Burnout do QDPE-R 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,863 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 2933,153 

df 66 

Sig. ,000 

 

Matriz da variância total explicada para subescala Burnout do QDPE-R 

Variância total explicada 

C
o
m

p
o
n
en

t

e 

Valores próprios iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa 

1 4,478 37,313 37,313 4,478 37,313 37,313 3,074 25,616 25,616 

2 1,738 14,481 51,795 1,738 14,481 51,795 2,234 18,613 44,229 

3 1,125 9,376 61,170 1,125 9,376 61,170 2,033 16,942 61,170 

4 ,795 6,628 67,799       

5 ,728 6,069 73,868       

6 ,605 5,044 78,913       

7 ,553 4,610 83,523       

8 ,504 4,199 87,721       

9 ,454 3,785 91,506       

10 ,386 3,219 94,725       

11 ,348 2,900 97,626       

12 ,285 2,374 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Matrix de componentes extraídos a partir da ACP da subescala Burnout do QDPE-R 

Matriz de componente rotativa
a 

 

Componente 

1 2 3 

8. Sinto que o trabalho do dia-a-dia no hospital me desgasta ,848   

4. Sinto-me muitas vezes esgotado(a) física e mentalmente ,818   

11. Sinto-me queimado(a) depois de um dia de trabalho ,797   

7. Sinto-me queimado(a) com o meu trabalho ,714   

12. Sinto-me inútil  ,844  

9. Sinto que o meu trabalho não serve para nada  ,792  

10. Sinto que a minha autoestima está de rastos  ,596  

1. Ninguém me valoriza, sinto-me como "um/a criado(a) para tudo”  ,518  

5. Procuro despersonalizar ao máximo o contacto com os familiares dos 

utentes/doentes e se puder, evito mesmo o contacto com eles 

  ,753 

3. Quando os doentes não melhoram, tento fazer o meu trabalho o mais rápido 

possível e tento evitar o contacto com eles 

  ,733 

6. Respeito os meus utentes/doentes, procuro não me envolver nos seus problemas, 

é como se não existissem 

  ,681 

2. Penso que me vou afastando emocionalmente dos meus utentes/doentes   ,588 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.a 

a. Rotação convergida em 5 iterações. 
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APÊNDICE H 

Output SPSS da análise de variância - ANOVA - Post-Hoc (Bonferroni)  
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Comparações múltiplas - Gestão do Tempo / Habilitações Académicas 
Bonferroni   

Variável 

dependente 

(I) Habilitações 

académicas 

(J) Habilitações 

académicas 

Diferença média 

(I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

GT_EOP Bacharelato Licenciatura ,07333 ,13298 1,000 -,2458 ,3925 

Mestrado ,08117 ,15057 1,000 -,2802 ,4425 

Licenciatura Bacharelato -,07333 ,13298 1,000 -,3925 ,2458 

Mestrado ,00784 ,08036 1,000 -,1850 ,2007 

Mestrado Bacharelato -,08117 ,15057 1,000 -,4425 ,2802 

Licenciatura -,00784 ,08036 1,000 -,2007 ,1850 

GT_FGT Bacharelato Licenciatura -,03783 ,14149 1,000 -,3774 ,3017 

Mestrado -,12078 ,16021 1,000 -,5052 ,2637 

Licenciatura Bacharelato ,03783 ,14149 1,000 -,3017 ,3774 

Mestrado -,08295 ,08550 ,997 -,2881 ,1222 

Mestrado Bacharelato ,12078 ,16021 1,000 -,2637 ,5052 

Licenciatura ,08295 ,08550 ,997 -,1222 ,2881 

GT_PO Bacharelato Licenciatura ,28369 ,12398 ,067 -,0138 ,5812 

Mestrado ,33954
*
 ,14038 ,047 ,0027 ,6764 

Licenciatura Bacharelato -,28369 ,12398 ,067 -,5812 ,0138 

Mestrado ,05585 ,07492 1,000 -,1239 ,2356 

Mestrado Bacharelato -,33954
*
 ,14038 ,047 -,6764 -,0027 

Licenciatura -,05585 ,07492 1,000 -,2356 ,1239 

GT_PCT Bacharelato Licenciatura ,23800 ,10587 ,075 -,0161 ,4921 

Mestrado ,23247 ,11988 ,159 -,0552 ,5201 

Licenciatura Bacharelato -,23800 ,10587 ,075 -,4921 ,0161 

Mestrado -,00553 ,06398 1,000 -,1591 ,1480 

Mestrado Bacharelato -,23247 ,11988 ,159 -,5201 ,0552 

Licenciatura ,00553 ,06398 1,000 -,1480 ,1591 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

 
Comparações múltiplas - Síndrome de Burnout / Habilitações Académicas 

Bonferroni   

Variável 

dependente (I) Habilitações académicas 

(J) Habilitações 

académicas 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

B_EE Bacharelato Licenciatura -,01058 ,13927 1,000 -,3448 ,3236 

Mestrado ,25549 ,15770 ,317 -,1229 ,6339 

Licenciatura Bacharelato ,01058 ,13927 1,000 -,3236 ,3448 

Mestrado ,26607
*
 ,08416 ,005 ,0641 ,4680 

Mestrado Bacharelato -,25549 ,15770 ,317 -,6339 ,1229 

Licenciatura -,26607
*
 ,08416 ,005 -,4680 -,0641 

B_DP Bacharelato Licenciatura ,04846 ,09524 1,000 -,1801 ,2770 

Mestrado ,09366 ,10784 1,000 -,1651 ,3524 

Licenciatura Bacharelato -,04846 ,09524 1,000 -,2770 ,1801 

Mestrado ,04519 ,05755 1,000 -,0929 ,1833 

Mestrado Bacharelato -,09366 ,10784 1,000 -,3524 ,1651 

Licenciatura -,04519 ,05755 1,000 -,1833 ,0929 

B_RRP Bacharelato Licenciatura -,06327 ,11015 1,000 -,3276 ,2011 

Mestrado ,09878 ,12472 1,000 -,2005 ,3981 

Licenciatura Bacharelato ,06327 ,11015 1,000 -,2011 ,3276 

Mestrado ,16205
*
 ,06656 ,045 ,0023 ,3218 

Mestrado Bacharelato -,09878 ,12472 1,000 -,3981 ,2005 

Licenciatura -,16205
*
 ,06656 ,045 -,3218 -,0023 

Burnout Bacharelato Licenciatura -,00846 ,08993 1,000 -,2243 ,2073 

Mestrado ,14931 ,10183 ,429 -,0951 ,3937 

Licenciatura Bacharelato ,00846 ,08993 1,000 -,2073 ,2243 

Mestrado ,15777
*
 ,05434 ,011 ,0274 ,2882 

Mestrado Bacharelato -,14931 ,10183 ,429 -,3937 ,0951 

Licenciatura -,15777
*
 ,05434 ,011 -,2882 -,0274 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Comparações múltiplas- Gestão do Tempo / Grupos Profissionais 
Bonferroni   

Variável 

dependente (I) Profissão (J) Profissão 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 

95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

GT_EOP Enfermeiro Médico ,05749 ,06918 1,000 -,1085 ,2235 

TDT -,07979 ,06823 ,728 -,2435 ,0840 

Médico Enfermeiro -,05749 ,06918 1,000 -,2235 ,1085 

TDT -,13728 ,08704 ,346 -,3462 ,0716 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica (TDT) 

Enfermeiro ,07979 ,06823 ,728 -,0840 ,2435 

Médico ,13728 ,08704 ,346 -,0716 ,3462 

GT_FGT Enfermeiro Médico -,17119 ,07349 ,060 -,3475 ,0052 

TDT -,00208 ,07248 1,000 -,1760 ,1718 

Médico Enfermeiro ,17119 ,07349 ,060 -,0052 ,3475 

TDT ,16910 ,09246 ,203 -,0528 ,3910 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica 

Enfermeiro ,00208 ,07248 1,000 -,1718 ,1760 

Médico -,16910 ,09246 ,203 -,3910 ,0528 

GT_PO Enfermeiro Médico ,19171
*
 ,06421 ,009 ,0376 ,3458 

TDT -,11263 ,06332 ,227 -,2646 ,0393 

Médico Enfermeiro -,19171
*
 ,06421 ,009 -,3458 -,0376 

TDT -,30434
*
 ,08078 ,001 -,4982 -,1105 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica 

Enfermeiro ,11263 ,06332 ,227 -,0393 ,2646 

Médico ,30434
*
 ,08078 ,001 ,1105 ,4982 

GT_PCT Enfermeiro Médico ,22420
*
 ,05442 ,000 ,0936 ,3548 

TDT -,10065 ,05367 ,183 -,2295 ,0281 

Médico Enfermeiro -,22420
*
 ,05442 ,000 -,3548 -,0936 

TDT -,32486
*
 ,06847 ,000 -,4892 -,1606 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica 

Enfermeiro ,10065 ,05367 ,183 -,0281 ,2295 

Médico ,32486
*
 ,06847 ,000 ,1606 ,4892 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

 
Comparações múltiplas - Síndrome de Burnout / Grupos Profissionais 

Bonferroni   

Variável 

dependente (I) Profissão (J) Profissão 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

B_EE Enfermeiro Médico ,14500 ,07231 ,136 -,0285 ,3185 

TDT ,26086
*
 ,07132 ,001 ,0897 ,4320 

Médico Enfermeiro -,14500 ,07231 ,136 -,3185 ,0285 

TDT ,11586 ,09098 ,610 -,1025 ,3342 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica (TDT) 

Enfermeiro -,26086
*
 ,07132 ,001 -,4320 -,0897 

Médico -,11586 ,09098 ,610 -,3342 ,1025 

B_DP Enfermeiro Médico -,06578 ,04927 ,547 -,1840 ,0525 

TDT -,15848
*
 ,04859 ,003 -,2751 -,0419 

Médico Enfermeiro ,06578 ,04927 ,547 -,0525 ,1840 

TDT -,09270 ,06199 ,406 -,2415 ,0561 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica 

Enfermeiro ,15848
*
 ,04859 ,003 ,0419 ,2751 

Médico ,09270 ,06199 ,406 -,0561 ,2415 

B_RRP Enfermeiro Médico ,07837 ,05710 ,511 -,0587 ,2154 

TDT ,20230
*
 ,05632 ,001 ,0671 ,3374 

Médico Enfermeiro -,07837 ,05710 ,511 -,2154 ,0587 

TDT ,12392 ,07184 ,255 -,0485 ,2963 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica 

Enfermeiro -,20230
*
 ,05632 ,001 -,3374 -,0671 

Médico -,12392 ,07184 ,255 -,2963 ,0485 

Burnout Enfermeiro Médico ,05253 ,04696 ,791 -,0602 ,1652 

TDT ,10156 ,04632 ,086 -,0096 ,2127 

Médico Enfermeiro -,05253 ,04696 ,791 -,1652 ,0602 

TDT ,04903 ,05909 1,000 -,0928 ,1908 

Técnico de Daignóstico e 

Terapêutica 

Enfermeiro -,10156 ,04632 ,086 -,2127 ,0096 

Médico -,04903 ,05909 1,000 -,1908 ,0928 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Comparações múltiplas - Síndrome de Burnout / Percentagem de tempo em interação com o 

utente/doente 
Bonferroni   

Variável 

dependente 

(I) Percentagem de tempo que 

passa em interação com o 

utente/doente 

(J) Percentagem de tempo que 

passa em interação com o 

utente/doente 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

B_EE Mais de 80% Entre 80%-40% -,04161 ,06192 1,000 -,2054 ,1222 

Entre 39%-20% ,06253 ,08532 1,000 -,1632 ,2883 

Menos de 20% ,05479 ,09097 1,000 -,1859 ,2955 

Entre 80%-40% Mais de 80% ,04161 ,06192 1,000 -,1222 ,2054 

Entre 39%-20% ,10414 ,08151 1,000 -,1115 ,3198 

Menos de 20% ,09641 ,08741 1,000 -,1349 ,3277 

Entre 39%-20% Mais de 80% -,06253 ,08532 1,000 -,2883 ,1632 

Entre 80%-40% -,10414 ,08151 1,000 -,3198 ,1115 

Menos de 20% -,00773 ,10529 1,000 -,2863 ,2708 

Menos de 20% Mais de 80% -,05479 ,09097 1,000 -,2955 ,1859 

Entre 80%-40% -,09641 ,08741 1,000 -,3277 ,1349 

Entre 39%-20% ,00773 ,10529 1,000 -,2708 ,2863 

B_DP Mais de 80% Entre 80%-40% -,07615 ,04180 ,413 -,1867 ,0344 

Entre 39%-20% -,08105 ,05760 ,959 -,2334 ,0713 

Menos de 20% -,20451
*
 ,06141 ,005 -,3670 -,0420 

Entre 80%-40% Mais de 80% ,07615 ,04180 ,413 -,0344 ,1867 

Entre 39%-20% -,00490 ,05503 1,000 -,1505 ,1407 

Menos de 20% -,12836 ,05901 ,180 -,2845 ,0278 

Entre 39%-20% Mais de 80% ,08105 ,05760 ,959 -,0713 ,2334 

Entre 80%-40% ,00490 ,05503 1,000 -,1407 ,1505 

Menos de 20% -,12346 ,07108 ,497 -,3115 ,0646 

Menos de 20% Mais de 80% ,20451
*
 ,06141 ,005 ,0420 ,3670 

Entre 80%-40% ,12836 ,05901 ,180 -,0278 ,2845 

Entre 39%-20% ,12346 ,07108 ,497 -,0646 ,3115 

B_RRP Mais de 80% Entre 80%-40% -,10973 ,04870 ,147 -,2386 ,0191 

Entre 39%-20% -,06718 ,06710 1,000 -,2447 ,1104 

Menos de 20% ,00782 ,07155 1,000 -,1815 ,1971 

Entre 80%-40% Mais de 80% ,10973 ,04870 ,147 -,0191 ,2386 

Entre 39%-20% ,04256 ,06411 1,000 -,1271 ,2122 

Menos de 20% ,11756 ,06875 ,526 -,0643 ,2994 

Entre 39%-20% Mais de 80% ,06718 ,06710 1,000 -,1104 ,2447 

Entre 80%-40% -,04256 ,06411 1,000 -,2122 ,1271 

Menos de 20% ,07500 ,08281 1,000 -,1441 ,2941 

Menos de 20% Mais de 80% -,00782 ,07155 1,000 -,1971 ,1815 

Entre 80%-40% -,11756 ,06875 ,526 -,2994 ,0643 

Entre 39%-20% -,07500 ,08281 1,000 -,2941 ,1441 

Burnout Mais de 80% Entre 80%-40% -,07583 ,03990 ,347 -,1814 ,0297 

Entre 39%-20% -,02857 ,05498 1,000 -,1740 ,1169 

Menos de 20% -,04730 ,05862 1,000 -,2024 ,1078 

Entre 80%-40% Mais de 80% ,07583 ,03990 ,347 -,0297 ,1814 

Entre 39%-20% ,04726 ,05252 1,000 -,0917 ,1862 

Menos de 20% ,02853 ,05632 1,000 -,1205 ,1776 

Entre 39%-20% Mais de 80% ,02857 ,05498 1,000 -,1169 ,1740 

Entre 80%-40% -,04726 ,05252 1,000 -,1862 ,0917 

Menos de 20% -,01873 ,06785 1,000 -,1982 ,1608 

Menos de 20% Mais de 80% ,04730 ,05862 1,000 -,1078 ,2024 

Entre 80%-40% -,02853 ,05632 1,000 -,1776 ,1205 

Entre 39%-20% ,01873 ,06785 1,000 -,1608 ,1982 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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APÊNDICE I 

Output SPSS - Médias, desvio-padrão e matriz de coeficientes de correlação linear de 

Pearson das variáveis métricas  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Output SPSS - Médias, desvio-padrão e matriz de coeficientes de correlação linear de Pearson das variáveis métricas 

 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

 

 

 N Média DP 1 2 3 4 5 6 B1. B2. B3. B. GT1. GT2. GT3. GT4. 

1. Idade 703 41,19 9,601 1              

2. Nº Filhos 703 1,09 ,955 ,451
**

 1             

3. Horas trab. semanal 703 42,15 6,657 -,037 -,095
*
 1            

4. Nº Médio utentes/semana 703 14,57 14,078 ,031 -,008 ,069 1           

5. Anos total de serviço 703 17,77 9,425 ,959
**

 ,455
**

 -,081
*
 ,046 1          

6. T. médio deslocação 

casa/trabalho 
703 19,63 18,125 -,124

**
 -,025 ,104

**
 ,022 -,157

**
 1         

B1. EE 703 2,5580 ,69921 -,052 ,003 ,078
*
 ,071 -,044 ,006 1        

B2. DP 703 1,7368 ,47508 -,027 -,078
*
 ,041 ,098

**
 -,016 -,040 ,264

**
 1       

B3. RRP 703 1,6874 ,55148 -,014 ,029 ,038 ,053 -,002 -,020 ,604
**

 ,325
**

 1      

B. Burnout 703 1,9941 ,45099 -,042 -,014 ,070 ,093
*
 -,029 -,019 ,856

**
 ,620

**
 ,834

**
 1     

GT1. EOP 703 3,1785 ,61861 ,003 -,001 -,044 -,042 -,005 ,038 -,058 -,114
**

 -,088
*
 -,106

**
 1    

GT2. FGT 703 2,8455 ,70584 ,081
*
 ,069 -,014 -,018 ,062 ,052 -,070 -,153

**
 -,067 -,117

**
 ,641

**
 1   

GT3. PO 703 3,8265 ,62069 -,005 -,069 -,092
*
 -,071 -,016 -,086

*
 -,227

**
 -,255

**
 -,276

**
 -,319

**
 ,082

*
 ,056 1  

GT4. PCT 703 3,6714 ,52966 -,043 -,060 -,142
**

 -,074 -,054 -,030 -,360
**

 -,210
**

 -,386
**

 -,417
**

 ,220
**

 ,071 ,403
**

 1 



 

 

 


