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Resumo 

As características do contexto laboral são preditores da síndrome de burnout, no entanto, a 

personalidade resistente também desempenha um papel importante, sendo um constructo da 

personalidade que reflete a capacidade do profissional para enfrentar o stresse ocupacional e 

seus efeitos. Os enfermeiros estão expostos a fatores de stresse, reflexo das exigências no 

trabalho, em virtude de cuidarem pessoas, o que tem sido evidenciado nos estudos, que relatam 

um número considerável de profissionais de saúde afetados.  

Neste sentido, desenvolvemos um estudo transversal, correlacional e retrospetivo, com uma 

abordagem quantitativa, com o qual se pretendeu atingir os seguintes objetivos: analisar a 

associação entre o Stress Profissional em Enfermeiros, Síndrome de Burnout e Personalidade 

Resistente com as variáveis sociodemográficas e socioprofissionais, bem como analisar a 

correlação das dimensões de Stress Profissional em Enfermeiros, da Síndrome de Burnout e da 

Personalidade Resistente, em enfermeiros a exercer funções em Unidades de Cuidados 

Intensivos (Coronários e Polivalentes) e Serviços de Urgência Polivalente, a desempenhar 

funções em hospitais da Administração Regional de Saúde do Norte.  

A amostra não probabilística foi constituída por 160 enfermeiros. Para a recolha de informação, 

utilizámos um questionário, constituído por duas partes: a primeira com informação 

sociodemográfica e socioprofissional e a segunda integra as seguintes escalas: Personalidade 

Resistente, Síndrome de Burnout e Stress Profissional em Enfermeiros. As escalas enumeradas 

foram retiradas do Questionário de Desgaste Profissional em Enfermeiros – Reduzido (QDPE-

R) de M. Pereira (2013), adaptado de Garrosa, Moreno-Jiménez, Liang e González (2008). 

Os resultados evidenciaram que existe uma associação estatisticamente significativa entre a 

variável sociodemográfica (sexo) e a dimensão contacto com a morte e dor, sendo que as 

mulheres apresentaram valores mais elevados; os enfermeiros do serviço de Urgência e os 

enfermeiros que acumularam funções apresentaram maior pontuação na dimensão sobrecarga; 

o número de faltas ao trabalho no último ano e o tempo de interação com o utente/doente com 

a dimensão contacto com a morte e dor. O tempo de interação com o utente/doente apresentou 

correlação positiva com a ambiguidade de papel; o número de horas semanais de trabalho estava 

positivamente correlacionado com a exaustão emocional. Os enfermeiros da Unidade de 

Cuidados Intensivos Polivalente apresentaram níveis de despersonalização mais elevados. 

Os enfermeiros que desempenhavam funções de gestão de equipas apresentaram pontuações 

mais elevadas na dimensão desafio. Quanto maior o número de faltas no último ano e quanto 

maior o tempo de interação com o utente/doente, mais elevada foi a pontuação na dimensão 

desafio. Os enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos Coronários apresentaram 

pontuações significativamente mais elevadas na dimensão falta de controlo. O tempo de 

interação com o utente/doente está negativamente correlacionada com a dimensão falta de 

controlo.  

Pontuações elevadas na Escala de Síndrome de Burnout estão associadas a elevados níveis de 

stresse profissional.  

A Escala de Síndrome de Burnout e as suas dimensões estão negativamente correlacionadas 

com as dimensões compromisso e desafio. Pelo contrário, as correlações com a dimensão falta 

de controlo são positivas. 



 

x 

A correlação da dimensão compromisso é negativa com as dimensões interação conflituosa, 

sobrecarga e ambiguidade de papel. A dimensão falta de controlo está positivamente 

correlacionada com as dimensões interação conflituosa, sobrecarga e ambiguidade de papel. A 

dimensão desafio está negativamente correlacionada com as dimensões interação conflituosa e 

ambiguidade de papel. 

Os resultados do presente estudo permitirão a adoção de estratégias no sentido da promoção da 

saúde dos enfermeiros e redução da exposição a fatores de stresse no local de trabalho. 

Enfatizando estratégias em contexto de trabalho, com a finalidade de permitir recuperar o 

equilíbrio entre as expectativas do indivíduo e as exigências do trabalho.  

Palavras-chave: Personalidade Resistente, Burnout, Enfermeiros, Serviço de Urgência; 

Unidades de Cuidados Intensivos 
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Abstract 

Job stressores are predictors of burnout syndrome, however, hardy personality is an important 

role, this is a personality construct that reflects the professional's ability to cope with 

occupational stress and its effects. Nurses are exposed to stressors, reflecting the demands on 

work, related to caring patients, which has been evidenced in the studies, in which they report 

a considerable number of affected health professionals. 

In this sense, we developed a transversal, correlational and retrospective study with a 

quantitative approach, aiming to achieve the following objectives: analyze the association 

between Professional Stress in Nurses, Burnout Syndrome and Hardy Personality with 

sociodemographic and professional characteristics, as well as analyze the correlation of the 

dimensions of Professional Stress in Nurses, Burnout Syndrome and Hardy Personality, in 

nurses that work in Intensive Care Units and Multipurpose Emergency Services, in hospitals of  

the Regional Health Administration of Northern Portugal. The non-probabilistic sample 

consisted of 160 nurses. We used a questionnaire, consisting of two parts: the first with 

sociodemographic and socio-professional information and the second one integrates the 

following scales: Hardiness, Burnout Syndrome and Professional Stress in Nurses. The scales 

listed were taken from the Nursing Burnout Scale by Pereira (2013), adapted from Garrosa, 

Moreno-Jiménez, Liang and González (2008). 

 

The results showed that there is a statistically significant association between the 

sociodemographic variable (sex) and the contact with death and pain dimension, with the 

women presenting higher values; the nurses of the emergency service and the nurses who 

accumulated functions presented higher scores in the overload dimension; the number of 

absences to work in the last year and the time of interaction with the patient, with the contact 

with death and pain dimension. The interaction time with the patient showed a positive 

correlation with the paper ambiguity; the number of weekly hours of work was positively 

correlated with emotional exhaustion. Nurses of the Multipurpose Intensive Care Unit had 

higher levels of depersonalization. 

Nurses who performed team management functions presented higher scores in the challenge 

dimension. The higher the number of absences in the last year and the longer the interaction 

time with the patient, the higher the score in the challenge dimension. The nurses of the 

Coronary Intensive Care Unit presented significantly higher scores in the lack of control 

dimension. The time of interaction with the patient is negatively correlated with lack of control 

dimension. 

High scores on the Burnout Syndrome Scale are associated with high levels of professional 

stress. 

The Burnout Syndrome Scale and its dimensions are negatively correlated with commitment 

and challenge dimensions. In contrast, the correlations with lack of control dimension are 

positive. 

The correlation of the commitment dimension is negative with the conflicting interaction, 

overload and paper ambiguity dimensions. The lack of control dimension is positively 

correlated with conflicting interaction, paper overload and ambiguity dimension. The challenge 

dimension is negatively correlated with conflicting interaction and paper ambiguity dimensions. 



 

xii 

The results of the present study will allow the adoption of strategies to promote the health of 

nurses and reduce exposure to stress factors in the workplace. Emphasizing strategies in the 

work context, in order to recover the balance between the expectations of the individual and the 

demands of the work. 

Keywords: Hardy Personality, Burnout, Nurses, Urgency Service; Intensive Care Units 
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, a decorrer na Escola 

Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em consórcio com a 

Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho, desenvolvemos um estudo de 

investigação intitulado “Personalidade Resistente e Síndrome de Burnout em Enfermeiros”. 

Este documento visa a obtenção do grau académico de Mestre em Enfermagem da Pessoa em 

Situação Crítica, segundo o Despacho n.º 14799/2012, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 223, de 19/11/2012, bem como a obtenção do título de Especialista em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica (Aviso n.º 13571/2014, publicado em Diário da República, 2ª Série, n.º 235, 

de 04/12/2014). 

As transformações sociais, económicas, jurídicas, organizacionais e técnicas do trabalho em 

saúde exercem profunda influência sobre o processo de saúde-doença e a qualidade de vida dos 

enfermeiros nos contextos laborais. 

O entendimento sobre a síndrome de burnout (SB) exige que façamos uma retrospetiva sobre o 

seu conceito. Este termo foi utilizado em 1974 pelo psicanalista Freudenberger para designar 

um esgotamento mental (Roque & Soares, 2012). 

O desenvolvimento da SB decorre de um processo gradual de desgaste, devido à exposição 

crónica ao stresse no trabalho. Esta síndrome caracteriza-se por três dimensões: i) exaustão 

emocional, verificada pela presença de esgotamento emocional; ii) despersonalização, 

observada pela insensibilidade emocional; iii) falta de envolvimento no trabalho e reduzida 

realização pessoal (Murofuse, Abranches & Napoleão, 2005). 

Para Sá (2006), os enfermeiros apresentam maior predisposição para o desenvolvimento da SB 

pelas características do seu trabalho, resultante do contacto direto e frequente com pessoas em 

sofrimento.  

A Ordem dos Enfermeiros (OE) através do Regulamento nº 124/2011 (p. 8656) preconiza como 

competências do enfermeiro especialista em Enfermagem da pessoa em situação crítica:  

prestar cuidados à pessoa em situação emergente e na antecipação da 

instabilidade e risco de falência orgânica; gerir a administração de protocolos 

terapêuticos complexos; gerir de forma diferenciada a dor e o bem-estar da pessoa 

em situação crítica e/ou falência orgânica, otimizando as respostas; assistir a 

pessoa nas perturbações emocionais decorrentes da situação crítica de 
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saúde/doença e/ou falência orgânica; gerir a comunicação interpessoal que 

fundamenta a relação terapêutica com a pessoa/família face à situação de alta 

complexidade do seu estado de saúde; gerir o estabelecimento da relação 

terapêutica perante a pessoa/família em situação crítica e/ou falência orgânica. 

(p.8656) 

Neste contexto, é importante que o enfermeiro seja detentor de saúde física, psicológica e 

emocional bem como, de condições de trabalho e de uma envolvência profissional, pessoal e 

social, que lhe permitam cuidar da pessoa em situação crítica (Cumbe, 2010). 

A exigência profissional associada à profissão de enfermagem, a sobrecarga de trabalho, o tipo 

de horário e o envolvimento emocional e físico nas tarefas, potenciam o conflito de papéis com 

repercussões diretas no trabalho e na família (Dias, Pereira & Queirós, 2010). 

Para minimizar estes fatores e a sua influência na saúde do profissional, assim como as 

repercussões negativas para a instituição, podem ser utilizadas algumas estratégias 

nomeadamente a personalidade resistente (PR) ao stresse (Serrano & Bianchi, 2013). 

O conceito de PR (hardiness) teve a sua origem nas teorias existencialistas, para as quais o 

indivíduo, ao longo da sua vida e ações, de forma contínua, cria defesas e desenvolve a sua 

personalidade, implicando mudanças após a vivência de situações stressantes (Bartone, 2006; 

Kobasa et al., 1982). 

A PR (hardiness) é moderadora dos estímulos que concorre para o desenvolvimento do stresse 

ocupacional e da SB. A PR integra três dimensões que se interrelacionam: compromisso, 

controlo e desafio (R. Silva, Batista & Grazziano, 2014). 

O conceito de PR proposto por Kobasa, Maddi e Khan (1982) como traço de personalidade, 

surge correlacionado negativamente com o stresse, permitindo a resiliência perante a 

adversidade, como fator de crescimento nos domínios laborais e familiares. 

Assim, a PR pode contribuir para a diminuição dos conflitos dos papéis desempenhados pelo 

mesmo indivíduo na esfera profissional e familiar (Dias et al., 2010). 

A profissão de enfermagem é considerada desgastante por alguns autores, procurando 

relacionar as condições de trabalho dos enfermeiros com altos níveis de stresse. Assim, 

consideram risco potencial do desenvolvimento da SB, principalmente nos enfermeiros que 

trabalham em unidades de cuidados intensivos (UCIs) (Duarte, Nunes & Oliveira, 2013) e em 

serviços de urgência (SU) (Martins, 2010). 
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No entanto, o enfermeiro submetido a situações de stresse no ambiente de trabalho, nem sempre 

responde com sintomatologia relacionada com a SB, dado que diferentes estratégias e que por 

vezes são mais eficazes para prevenir situações que resultam da exposição ao stresse laboral, 

implicam maior resistência e menor sofrimento (Mallar & Capitão, 2004). 

Para Valeretto e Alves (2013), os enfermeiros encontram-se numa situação de risco constante 

para o stresse e burnout, resultante dos problemas que dizem respeito à organização, ao trabalho 

por turnos, ao número reduzido de pessoal, à sobrecarga, à falta de autonomia, aos salários 

baixos e ainda às grandes responsabilidades e cargas emocionais. 

O stresse ocupacional tem aumentado nas últimas décadas nos países industrializados, em 

particular nos serviços que atendem pessoas (Ladstätter & Garrosa, 2008), sendo considerado 

uma das dificuldades vivenciadas pelos profissionais, bem como um desafio para a gestão das 

organizações (Lipp, Costa & Nunes, 2017). 

O conceito de stresse ocupacional está associado com uma reação do indivíduo à pressão 

laboral, que não depende dos seus conhecimentos e habilidades, mas testa sua capacidade para 

enfrentar situações de stresse. Os seus efeitos negativos incluem problemas físicos, 

psicossomáticos e psicossociais, conducentes a acidentes de trabalho e baixa produtividade 

(International Labour Office, 2012; Lipp et al., 2017).  

Relativamente aos fatores relacionados com o stresse ocupacional, Bezerra, Silva e Ramos 

(2012) realizaram um estudo com o objetivo de identificar os fatores relacionados com o stresse 

ocupacional nos enfermeiros que desempenham funções nos SU e emergência e concluíram que 

a escassez de recursos humanos, carga horária de trabalho, instalações físicas, recursos 

materiais inadequados, turnos noturnos, relacionamentos interpessoais, trabalho competitivo e 

distanciamento entre teoria e prática, influenciam o stresse ocupacional. Também no estudo 

realizado por D. Silva, Santos e Nascimento (2016), com o mesmo objetivo do estudo anterior, 

identificaram os mesmos fatores e ainda o pouco tempo de interação com os doentes, como 

fator relacionado com o stresse ocupacional.  

Os profissionais de enfermagem representam o maior grupo de recursos humanos nas 

instituições hospitalares, sendo o objeto do seu trabalho o cuidar do ser humano ao longo do 

ciclo vital, desenvolvido na interação enfermeiro/utente. Assim, o enfermeiro convive de forma 

direta com a dor, a morte, o sofrimento e outros sentimentos e reações desencadeadas pelo 

processo de doença, contribuindo para o seu desgaste profissional (Batista & Bianchi, 2013; C. 
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Rodrigues, Freitas, Assunção, Bassi & Medeiros, 2013). A British Health Education Authority 

considera a profissão de enfermagem como uma das quatro profissões sujeitas a maior stresse 

(Adib-Hajbagher, Khamechian & Alavi, 2012). 

Numa perspetiva integradora, o desenvolvimento da SB depende das variáveis organizacionais, 

bem como das variáveis pessoais, sociais e culturais (Garrosa, Moreno-Jiménez, Liang & 

González, 2008; Garrosa, Rainho, Moreno-Jiménez & Monteiro, 2010; Moreno-Jiménez, 

Garrosa Hernández & González Gutiérrez, 2000), sendo que a PR é relevante no processo de 

desenvolvimento desta síndrome.  

Existem poucos estudos realizados em Portugal que evidenciem a associação entre burnout e 

PR, nos profissionais de enfermagem. Um dos estudos analisados confirmou a contribuição 

específica de controlo e desafio, duas das dimensões de PR, para a explicação da SB. 

Relativamente à terceira dimensão – compromisso, não foi encontrada relação (Garrosa et al., 

2010). Outros estudos desenvolvidos noutros países têm dirigido o seu interesse para o estudo 

da relação entre PR e SB em enfermeiros (Carlotto, Queirós, Dias & Kaiseler, 2014; Garrosa et 

al., 2008; Ríos Rísquez, Sánchez Meca & Godoy Fernández, 2010). 

Segundo o Barómetro de Riscos Psicossociais, cerca de 17,3% dos trabalhadores portugueses 

são afetados pela SB (Sanches, 2016) e os resultados do inquérito levado a cabo pela Associação 

Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional, que abrangeu mais de 37 000 trabalhadores 

dos sectores públicos e privados (dos quais 11 371 pertenciam à área da saúde), revelam ainda 

que quase 50% dos profissionais estão expostos a situações stresse que poderão resultar em SB. 

Atualmente, o enfermeiro está integrado num contexto organizacional e social em constante 

mudança, associado a novas exigências de implementação de sistemas de melhoria contínua da 

qualidade do exercício profissional de enfermagem e atribuições cada vez mais complexas 

(Borges, Argolo, Pereira, Machado & Silva, 2002). Estas e outras mudanças contribuem para o 

desenvolvimento da enfermagem, no entanto, as alterações demasiado rápidas concorrem 

também para criar situações de insegurança, ansiedade e aumento dos níveis de stresse (M. 

Pereira, 2013). 

Embora o enfermeiro vivencie situações enriquecedoras no trabalho, nomeadamente a 

promoção da saúde, prevenção da doença, assistência nos processos de morte com dignidade, 

entre outras, a complexidade das situações vivenciadas podem concorrer para o aumento do 

stresse emocional, com manifestações da SB. Na profissão de enfermagem, a taxa de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%ADos%20R%C3%ADsquez%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21044485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%ADos%20R%C3%ADsquez%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21044485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Godoy%20Fern%C3%A1ndez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21044485
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morbilidade é mais elevada do que noutras profissões, bem como a rotatividade profissional e 

os contratos precários de trabalho, frequentemente estão associados a uma diminuição da 

qualidade dos cuidados ao utente (International Council of Nurses, 2006). Também a utilização 

de estratégias não adaptativas vai esgotando os seus recursos emocionais, com manifestações 

pessoais e profissionais (Grazziano & Ferraz Bianchi, 2010; Moreno-Jiménez et al., 2000). 

O estudo “Personalidade Resistente e Síndrome de Burnout em Enfermeiros,” justifica-se pela 

relevância dos contributos para a identificação de riscos psicossociais no trabalho dos 

enfermeiros que prestam cuidados à pessoa em situação crítica. 

Com este estudo pretendemos analisar a associação entre o Stresse Profissional em Enfermeiros 

(SPE), SB e PR com as variáveis sociodemográficas e socioprofissionais, bem como analisar a 

correlação das dimensões de SPE, da SB e da PR, em enfermeiros a exercer funções em UCIs 

(coronários e polivalentes) e serviços de Urgência Polivalente (SUP), em hospitais da ARS 

Norte. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em quatro partes: enquadramento teórico onde se 

apresenta o conceito de PR e a descrição das suas dimensões; o conceito de SB, os modelos 

explicativos da SB, os fatores de stresse associados ao contexto de trabalho e, por fim, a análise 

da forma como se manifesta nos enfermeiros para sustentar a problemática em estudo; o 

enquadramento metodológico, respeitante ao tipo de estudo, população e amostra, 

operacionalização e categorização das variáveis, hipóteses, instrumento de recolha de dados, 

procedimento de recolha de dados e questões éticas; apresentação e discussão dos resultados e, 

por fim, a conclusão. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Enquadramento Teórico 

7 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Com o enquadramento teórico pretendemos apresentar a informação obtida através da consulta 

e análise bibliográfica que se julgou relevante para a compreensão da temática em estudo, pelo 

que são abordados aspetos relacionados com a PR e suas dimensões, a SB no que concerne à 

evolução do constructo, modelos explicativos, fatores de stresse associados ao contexto de 

trabalho e principais características do contexto de trabalho dos profissionais que exercem 

funções nos SU/UCIs. 

2.1. Personalidade resistente e suas dimensões  

A personalidade tem um papel relevante no processo de burnout, assim a análise das 

características da PR e as suas dimensões têm importância para a sua compreensão.  

Foi Kobasa em 1979 que deu início ao estudo sobre PR, de forma a medir os indicadores 

positivos do indivíduo e a sua relação com o meio ambiente. Cada indivíduo é detentor de uma 

forma singular de lidar com os fatores de stresse e de demonstrar os seus sentimentos, que 

podem repercutir-se de forma positiva ou negativa na sua atividade profissional e na sua saúde. 

Assim, a resposta ao stresse vai depender das características de personalidade individuais (R. 

Silva et al., 2014). 

Neste sentido, Carlotto (2000) definiu como “hardiness” a PR ao stresse e resistente ao 

burnout, que controla e interpreta os agentes causadores de stresse e encara-os como desafio, 

compromisso e novas perspetivas. Assim, as personalidades mais suscetíveis aos fenómenos 

externos estão mais sujeitas à SB, bem como os indivíduos com PR, caracterizada pela alta 

competitividade e pela não tolerância às frustrações, também apresentam maior probabilidade 

de desenvolver a SB. 

A Psicologia do Trabalho e Saúde Ocupacional, com base na Psicologia Positiva, fornece um 

marco teórico orientado para o desenvolvimento de recursos pessoais e laborais, com o objetivo 

de facilitar a adaptação dos trabalhadores à organização, gerar emprego e aumentar o seu bem-

estar (Avey, Luthans, Smith & Palmer, 2010; Bakker & Rodríguez-Muñoz, 2012; Rodríguez-

Carvajal, Moreno-Jiménez, Rivas-Hermosilla, Álvarez Bejarano & Sanz Vergel, 2010). 
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No entanto, ainda prevalece a análise de problemas laborais, dos quais se destaca a SB, descrita 

como uma resposta a stressores emocionais e interpessoais que os indivíduos experienciam no 

trabalho de forma prolongada e ainda os esforços para lidar com tarefas e responsabilidades, as 

pressões organizacionais, de clientes e colegas e a gestão das emoções (Maslach & Leiter, 2008; 

Swider & Zimmerman, 2010). 

Carlotto et al. (2014) estudaram a associação entre PR e as dimensões da SB em enfermeiros 

portugueses e brasileiros, os resultados indicam que a PR explica de forma significativa a 

SB em enfermeiros, revelando diferenças nos modelos preditivos de acordo com a 

nacionalidade. As evidências encontradas sugerem a importância das características do trabalho 

e do contexto laboral na explicação das diferenças encontradas em ambas as amostras. 

Souza e Silva (2002) desenvolveram estudos sobre a relação dos fatores de personalidade e de 

fatores da organização do trabalho com a SB e concluíram que as variáveis ansiedade, suporte 

da chefia e de personalidade tipo A (definida como um estilo de vida caracterizado por extrema 

competitividade, luta por realização, agressividade, pressa, impaciência, inquietação, 

vigilância, discurso agressivo e sentimento de estar sob pressão do tempo [Cooper, 1987]) 

foram preditores significativos da SB e da dimensão exaustão emocional, enquanto as variáveis 

ansiedade e personalidade tipo A prenunciaram significativamente a despersonalização. 

Nenhuma das variáveis do estudo diagnosticou significativamente a dimensão reduzida 

realização pessoal com o trabalho. 

Outro estudo realizado por Jacques et al. (2017), com o objetivo de avaliar a presença de PR e 

coping nos enfermeiros, não constatou a presença de PR, no entanto, foram identificados 

indivíduos com características de coping, que tentam modificar a perceção do stresse. 

Moreno-Jiménez et al. (2000), referem que os mecanismos da personalidade resistente podem 

preservar a saúde, aumentar o desempenho e promover mudanças na vida”. Apontam ainda, o 

uso de coping regressivo, ou seja, as reações de fuga às situações difíceis, bem como as 

pontuações baixas da PR associados a altos níveis de burnout. Estes autores afirmam, que 

reconhecer a importância das diferenças individuais do organismo e da personalidade permite 

a construção de um perfil de resistência ou vulnerabilidade aos fatores e fontes de stresse. Estes 

fatores e fontes de stresse, por sua vez possibilitam desenvolver condutas ativas, respostas 

reativas ou adaptativas. Assim sendo, as situações de stresse podem ser consideradas geradoras 

de comportamentos positivos (F. Oliveira, 2008). 
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A PR tem a sua fundamentação nas teorias existencialistas, através das quais o indivíduo 

constrói a sua personalidade ao longo da sua vida através de ações, de forma continuada, tendo 

em conta as mudanças associadas a situações de stresse. Podemos caracterizá-la como 

moderadora dos estímulos que podem levar ao stresse ocupacional e à SB (Maddi, Harvey, 

Khoshaba, Fazel & Resurreccion, 2009). 

Batista (2011), diz-nos que a PR é reconhecida em diversos países como contributo para uma 

melhor adaptação a diversas doenças. 

A PR pode ser entendida como um conceito holístico, cujas características independentes estão 

parcialmente relacionadas. Assim, a PR pode ser apreendida e/ou aumentada através de 

atividades de aprendizagem (P. Rodrigues, 2011). 

Kobasa et al. (1982), definem PR como uma constelação de características que funcionam como 

uma fonte de resistência perante acontecimentos stressantes. Tais características podem ser 

resumidas em três dimensões: compromisso, controlo e desafio. 

A dimensão compromisso caracteriza-se pela disposição da pessoa para se envolver nas 

atividades que desenvolve, identificando-se desta forma com o significado dos próprios 

trabalhos (Moreno-Jiménez et al., 2000). É também a capacidade de acreditar na importância e 

no valor de si mesmo e no reconhecimento da capacidade de tomar decisões. O compromisso 

contribui para diminuição dos estímulos stressantes (Mallar & Capitão, 2004). 

A dimensão controlo foi definida por Kobasa (1979), como a capacidade para pensar e atuar 

com a convicção das influências pessoais durante os acontecimentos. Para Mallar e Capitão 

(2004), as pessoas com essas qualidades (dimensão controlo), procuram explicações sobre o 

porquê dos acontecimentos, nas ações e nas suas responsabilidades. A capacidade de controlo 

permite ao indivíduo perceber, em situações de stresse, as consequências previsíveis, podendo 

desta forma manipular os estímulos em seu benefício.  

O desafio faz referência à crença de que a mudança é uma característica comum da vida, o que 

pode ser entendido como uma oportunidade, um incentivo ao crescimento pessoal, podendo, 

assim, evitar os estímulos stressantes. Graças à visão da mudança como fonte de novas 

experiências, os esforços da pessoa concorrem para a procura de formas de enfrentar e de lidar 

com novas situações, proporcionando maior flexibilidade cognitiva e tolerância ao conflito 

(Mallar & Capitão, 2004). 
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Ao aprimorar o seu compromisso, controlo, objetivos e capacidade de enfrentar desafios, o 

profissional de enfermagem apresenta um desempenho mais eficaz (Batista, 2011). 

Para ser considerada resistente, a pessoa deve apresentar pontuações elevadas nos três domínios 

da PR (R. Silva et al., 2014). 

A PR parece constituir um traço de personalidade protetor no conflito entre trabalho e família. 

As características da personalidade como o hardiness, enquanto fatores individuais, contribuem 

para que o indivíduo apresente um equilíbrio dinâmico e harmonioso nos diferentes papéis que 

desempenha nos contextos laborais e familiares, diminuindo a possibilidade de conflito (Dias 

et al., 2010). Assim, traços de personalidade teriam menor peso para o desencadeamento da SB 

(Maslach et al., 2001). 

Em suma, é importante que o indivíduo tenha estratégias protetoras para combater o stresse 

resultante das características do trabalho e do contexto laboral, dado que a PR e stresse estão 

negativamente correlacionadas. Assim, é importante intervir nas diferentes dimensões da PR 

para reduzir a SB nos enfermeiros.   

2.2. Síndrome de Burnout 

Herbert Freudenberger (1974), descreveu burnout como um estado de fadiga ou de frustração 

motivado pela dedicação a uma causa, a um modo de vida ou uma relação que não correspondeu 

às expectativas. Os indivíduos com a SB encontram-se não somente entre os profissionais de 

saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros), mas também na maioria 

das profissões. Tornou-se uma doença profissional cujo denominador comum é a relação direta 

entre o emprego e o estado de fadiga ou cansaço do trabalhador (Delbrouck, 2006). 

A utilização do termo SB é metafórica, refere-se ao indivíduo que atingiu o seu limite e, por 

falta de energia, apresenta comprometimento do seu desempenho físico e mental. Não existe 

uma tradução perfeita de SB, mas podemos adotar a expressão usada por Helga Reinhold: 

“consumir-se em chamas”. Esta autora define a SB como uma “erosão” gradual de energia e 

disposição, de início impercetível, que surge como consequência da incapacidade crónica de 

controlar o stresse. Assim a SB não surge subitamente, é um processo cumulativo, de início 

com pequenos sinais de alerta, que, quando não percebidos, podem desenvolver uma sensação 

de quase terror (Reinhold, 2004). 
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No início da década de 80, Maslach e Jackson (1981/1986) desenvolveram um modelo de 

estrutura tridimensional e um instrumento de medida para a avaliação da SB, o 

Maslach Burnout Inventory (MBI). Segundo Mallar e Capitão (2004), Maslach e Jackson 

consideram a SB uma síndrome multidimensional constituída por: i) exaustão emocional 

caracterizada por falta ou carência de energia, de entusiasmo, um sentimento de sobrecarga 

emocional, de esgotamento de recursos; ii) despersonalização descrita como um processo de 

distanciamento, de insensibilidade, com manifestação de atitudes frias e distantes, impessoais, 

cinismo para com os utentes ou colegas; iii) reduzida realização pessoal relatada através da 

tendência para a autoavaliação negativa, diminuição de sentimentos de competência, de 

frustração, inadequação, infelicidade e descontentamento, consigo mesmo e com o seu trabalho.  

Neste sentido, a SB surge como resposta ao stresse crónico ocupacional associado à falta de 

estratégias de superação. Esta situação conduz a um estado de exaustão emotiva, caracterizada 

por uma sensação de exaustão emocional, física e falta de energia, para o desempenho das 

atividades profissionais. Assim, o trabalho diário decorre de forma penosa e dolorosa (Cumbe, 

2010). 

As causas da SB relacionam-se com situações emocionalmente exigentes, quando ocorre uma 

crise de identidade, que apesar de todas as características individuais colocadas em causa, o 

indivíduo não consegue superar a nível físico, psíquico e relacional. A nível social, o desgaste 

também ocorre e os indivíduos têm a perceção que não têm apoio e que todos os recursos 

existentes desaparecem. 

Os estudos de Carlotto (2002), Abreu, Stoll, Ramos, Baumgardt e Kristensen (2002), Mallar e 

Capitão (2004) e de S. Pereira et al. (2014), defendem que alguns grupos de indivíduos têm 

maior probabilidade para sofrer da SB, dos quais se destacam: professores, psicólogos, médicos 

e enfermeiros. Também Ramos (2006) refere que alguns tipos de personalidade apresentam 

uma correlação alta para o desenvolvimento da síndrome, nomeadamente as personalidades: 

neuróticas, pessimistas e hiperativas. As primeiras porque apresentam características 

perfeccionistas, são muito críticas com tudo o que as rodeia e têm medo de falhar. As segundas 

porque se focam apenas nos aspetos negativos e ficam na expectativa de que a sua situação se 

degrade, acabando por induzir o stresse. As últimas são muito ativas e capazes de elevar o 

rendimento físico, embora muito emotivas. 
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Maslach (1976), referiu que a SB estava associada a trabalhadores com profissões de ajuda. Os 

enfermeiros encontram-se neste grupo, devido às excessivas solicitações de nível emocional e 

condicionados a vivências de fracasso profissional nos contextos das UCIs e SU caracterizados 

por uma elevada carga emocional.  

O conceito de referência de burnout continua a ser o conceito desenvolvido por Christina 

Maslach e Susan Jackson (Galindo, Feliciano, Lima & Souza, 2012).  

A SB é caracterizada pela frequência de sintomas físicos, psíquicos, comportamentais e 

defensivos. Os sintomas físicos incluem a sensação de fadiga constante, distúrbios do sono, 

dores musculares ou osteoarticulares, cefaleias, enxaquecas, distúrbios gastrointestinais, 

cardiovasculares e respiratórios, imunodeficiência, disfunções sexuais e alterações menstruais 

nas mulheres (Benevides-Pereira, 2002).  

Entre os sintomas psíquicos podemos destacar a falta de atenção e de concentração, alterações 

da memória, pensamento lentificado, sentimento de alienação, de solidão, de insuficiência, 

impaciência, desânimo, disforia, depressão, desconfiança e paranoia. Os sintomas 

comportamentais compreendem a falta ou excesso de escrúpulos, irritabilidade, agressividade, 

incapacidade para relaxar, dificuldade de aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento 

do consumo de substâncias, comportamento de alto risco e aumento da probabilidade de 

suicídio. Os sintomas defensivos caracterizam-se pela tendência ao isolamento, sentimento de 

impotência, perda do interesse pelo trabalho ou pelo lazer, insónia e cinismo (Mallar & Capitão, 

2004).  

Para Varoli (2002), as questões relacionadas com os sintomas não são bem compreendidas, 

dado que estão atribuídas ao indivíduo que se encontra desgastado com um problema, no 

entanto, a sua origem encontra-se no desequilíbrio existente entre o indivíduo e o trabalho. 

Moreno-Jiménez e Olivier Hernández (1993), afirmam que os profissionais mais esperançosos, 

com expectativas mais altas e que a realidade vem restringir e inviabilizar, são os mais afetados 

pela SB. Como consequência, o profissional acaba por substituir uma atitude de dedicação e 

compromisso, de crença em si mesmo, por uma atitude apática e desinteressada. Também 

Freudenberger (1974) aponta o fato de serem justamente os profissionais mais dedicados e mais 

comprometidos com o trabalho os mais propensos a desenvolver a SB. 



Enquadramento Teórico 

13 

Em 1993, Pines referiu que todos os trabalhadores podem sofrer de um estado de esgotamento 

mental, físico e emocional. Estes estados podem ser de três tipos: de carácter universal; de 

natureza profissional (específicos do grupo) e pessoais. 

Em síntese, a SB é uma doença com consequências psicológicas e físicas, que afeta o indivíduo 

de uma forma global. Manifesta-se cada vez mais nos profissionais de saúde, devido às 

constantes mudanças e às exigências do contexto laboral, ao aumento da competitividade, ao 

stresse elevado, cansaço, desmotivação e falta de reconhecimento. É de suma importância que 

as suas causas e sintomas sejam identificados precocemente, de forma a planear uma 

intervenção eficaz.  

2.2.1. Modelos explicativos da síndrome de burnout 

A necessidade de explicar e compreender a SB resultou na construção modelos teóricos que 

explicam sobretudo a sua etiologia. Esses modelos agrupam variáveis, consideradas como 

antecedentes e consequentes da síndrome. 

Os modelos explicativos da SB a seguir enunciados podem categorizar-se com base nas teorias 

gerais que lhes servem de fundamentação teórica e conceptual, dos quais destacamos os 

modelos de House e Wells (1978); o modelo do processo de burnout de Cherniss (1980); o 

modelo progressivo de Edelwich e Brodsky (1980); o modelo de Meier (1983); o modelo de 

Golembiewsky (1986); o modelo de Golembiewsky e Munzenrider (1988); o modelo de fases 

de burnout de Leiter (1988, 1989); o modelo existencial de Pines (1993); o modelo 

bidimensional do burnout (Schaufeli & van Dierendonck, 1993); o modelo geral explicativo do 

burnout (Maslach, Jackson & Leiter, 1996); o modelo explicativo da exaustão no trabalho 

(Wisniewsky & Gargiulo, 1997); o modelo de Gil-Monte, Peiró e Valcarcel (1998) e o modelo 

de sistema interativo de burnout (Marques-Teixeira, 2002), como cit. por P. Queirós (2005). 

Estes modelos analisam os mecanismos psicológicos envolvidos na determinação da ação e o 

papel do pensamento autorreferencial do funcionamento humano, considerando que as 

cognições dos indivíduos influenciam o que percebem e fazem. A crença ou grau de segurança 

do individuo nas suas próprias capacidades determinará o compromisso, a facilidade e ou 

dificuldade para alcançar os seus objetivos, bem como, certas reações emocionais, como 

depressão ou stresse. Todos eles incluem a SB como resposta ao stresse relacionado com o 

trabalho. 
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No que concerne aos modelos enunciados, serão aprofundados apenas os modelos de Cherniss 

(1980), Pines (1993) e Maslach e Goldberg (1998), tendo em conta aos contributos para a 

fundamentação do nosso estudo e instrumento de recolha de dados. 

O modelo de Cherniss (1980) baseia-se no modelo de Hall (1976) e Bandura (1989), para 

explicar as relações entre o desempenho das tarefas, os sentimentos subjetivos de sucesso ou 

fracasso experimentados pelo indivíduo no desempenho e nas consequências que resultam para 

a autoestima, a motivação, a satisfação e envolvimento no trabalho. A satisfação no trabalho e 

a motivação aumentam quando a pessoa experimenta sentimentos subjetivos de sucesso. Esses 

sentimentos encaminham o indivíduo para envolver-se mais no trabalho, alcançar metas mais 

desafiantes e a ter maior autoestima. Se o indivíduo experimenta sentimentos de fracasso, retira-

se emocionalmente da situação, aumenta o desinteresse e ignora o valor intrínseco das 

recompensas. 

De acordo com Cherniss, é possível estabelecer uma relação causal da incapacidade do 

indivíduo para desenvolver sentimentos de sucesso pessoal e SB. Para este autor, pode afirmar-

se que existe uma união entre sentimentos de autoeficácia, compromisso e motivação e, entre 

estes e o stresse. Os indivíduos com fortes sentimentos de autoeficácia percebida experimentam 

menos stresse em situações ameaçadoras e a como a SB é uma resposta ao stresse, a relação 

entre autoeficácia e stresse também estão relacionados com a SB. 

Cherniss, cit. por Correia (1997), apresenta um modelo de processo de burnout, como o 

desgaste profissional provocado por mudanças pessoais negativas, que ocorrem em contexto 

laboral nos profissionais de ajuda que têm trabalhos exigentes ou frustrantes. Os enfermeiros 

são um grupo profissional onde pode ocorrer a SB, tal como se pode perceber através do modelo 

de Cherniss apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Modelo do processo de burnout de Cherniss 

(adaptado de P. Queirós, 2005) 

O modelo do burnout profissional de Pines (1993) utiliza as expectativas como ponto de partida. 

Estas expectativas podem ser de três tipos: i) de carácter universal; ii) de natureza profissional 

específicos do grupo e iii) pessoais com grande idealismo e baseadas em imagens românticas 

do trabalho e das funções. Estas três expectativas combinadas com a motivação para o trabalho, 

desenvolvidas em ambientes de suporte, reforçam a motivação com orientação para o sucesso 

e para a existência com significado e reforço da motivação. Por outro lado, se o caminho é 

percorrido num ambiente stressante, os objetivos e expectativas não são atingidos, dando lugar 

ao insucesso e ao burnout, com deficit na motivação. 

Para Pines (1993), a SB desenvolve-se como resultado de um processo de frustração na busca 

de sentido de vida através do trabalho. Esta situação só ocorre em indivíduos altamente 

motivados e identificados com o trabalho. De acordo com o modelo do burnout profissional 

todos os indivíduos trabalhadores que não estejam motivados podem desenvolver stresse, 

fadiga ou depressão, mas nunca burnout, na busca de sentido de vida, pelo indivíduo, através 

do desenvolvimento de trabalho humanitário (profissões de ajuda) e de atividades úteis e 

relevantes. 
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Figura 2. Modelo do burnout profissional de Pines, 1993 

(adaptado de P. Queirós, 2005) 

O modelo geral explicativo de burnout foi construído para dar resposta às exigências, tais como: 

o conflito pessoal e a sobrecarga de trabalho, associados com a diminuição do controlo, do 

suporte social, da autonomia, da perícia e do envolvimento na tomada de decisões. Estas 

situações podem manifestar-se através da exaustão, cinismo e redução na eficácia profissional 

traduzidas numa diminuição do empenho organizacional, aumento do absentismo, o turnover e 

doença física (P. Queirós, 2005).   

Este modelo explicativo aceite pela comunidade científica internacional, é um modelo 

multidimensional que reúne as experiências e estudos desenvolvidos por Maslach, Jackson e 

Leiter nos últimos vinte anos com recurso ao instrumento de avaliação fundamental o MBI. O 

modelo inclui três componentes: a experiência do stresse; a avaliação dos outros e a avaliação 

de si mesmo. 

Para Leiter e Maslach (1988), a exaustão emocional constitui a dimensão central da SB. Embora 

o indivíduo no início tente resolver as situações de forma construtiva, a persistência de 

condições adversas resulta em atitudes de despersonalização e, posteriormente, uma 

experiência de baixa realização pessoal no trabalho e exaustão emocional de longo prazo. Como 
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resultado, a satisfação e o envolvimento no trabalho diminuem com a consequente perda de 

produtividade. 

A SB é constituída pelo esgotamento emocional, um componente do stresse que implica uma 

capacidade de obter de si mesmo os recursos emocionais suficientes necessários para enfrentar 

o trabalho; a despersonalização, este conceito está associado à avaliação de outros em que 

surgem sentimentos negativos de distanciamento e cinismo em relação aos clientes e uma baixa 

realização pessoal, aspeto relacionado à avaliação negativa de si mesmo e sentimentos de 

insatisfação com o resultado do seu trabalho. A primeira coisa a aparecer é a fadiga emocional, 

dando lugar mais tarde à despersonalização e à baixa realização pessoal (Leiter & Maslach, 

1988). 

O modelo multidimensional de Maslach e Leiter contempla a interação de vários tipos de 

fatores, sem destacar uns mais do que outros, mas será essa interação que define quais são as 

variáveis mais importantes num caso particular. 

O modelo geral explicativo de burnout de Maslach e Leiter de 1997, inclui o conceito de 

burnout proposto por Maslach e Jackson, que permite compreender as suas dimensões, com 

ênfase para as relações de exaustão, sobre o cinismo (ou despersonalização) e a eficácia 

profissional (falta de realização pessoal).  

Este modelo de burnout tem diferentes implicações e permite uma compreensão mais alargada 

do stresse sofrido em contexto de trabalho, identificando várias reações psicológicas 

vivenciadas pelos indivíduos de diferentes formas, dependendo do ambiente social. 

As profissões de relação de ajuda, como a enfermagem, tradicionalmente assumem a expressão 

de emoções como sinal de fraqueza. Assim, os profissionais adotam posições de evitamento e 

até mesmo frieza, desumanização da relação com o outro. Em consequência, o profissional vive 

um sentimento de frustração relacionado com a incapacidade percecionada de lidar com as 

situações ou até mesmo alguma frustração face ao seu desempenho (Simões, 2012).  

A SB é também um transtorno adaptativo crónico que gera no profissional um sentimento de 

impotência, incapacidade e perda de sentido no desenvolvimento do seu trabalho, de modo que 

ele passa a prestar serviços com baixa qualidade, influenciado diretamente pela desmotivação 

causada pelo stresse, medo, desconforto, anseios, cansaço mental, emocional e físico (A. 

Oliveira, 2013). 
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Estão descritos no modelo explicativo de burnout sintomas e consequências relacionadas com 

a SB, contudo, os distúrbios psicossomáticos, de atitude, emocionais e a redução da capacidade 

de trabalho são relatados com frequência e, além da situação de doença associada ao indivíduo, 

trazem para as organizações, instituições e entidades empregadoras uma diminuição da 

produtividade e absentismo. 

A Figura 3, demonstra esquematicamente o modelo da SB de Maslach e Goldberg (1998), sobre 

a SB com as três componentes do burnout: exaustão emocional, despersonalização e a reduzida 

realização pessoal. Este modelo integra fatores stressores associados ao contexto de trabalho, 

no que concerne à falta de recursos e às exigências laborais, salientado nas exigências fatores 

stressores do contexto organizacional e também algumas das consequências da SB, quer ao 

nível individual, quer ao nível organizacional (M. Pereira, 2013) 

 

 

Figura 3. Modelo geral de burnout  

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

Em síntese, podemos afirmar que a SB está presente em contexto laboral, mas também é 

transportada pelo indivíduo para a relação familiar e nas outras relações sociais. Tendo em conta 

que o conceito de saúde integra o bem-estar físico, psíquico e social e emocional, quando a SB 

se manifesta, os reflexos em primeiro lugar são individuais, profissionais e naturalmente a nível 

familiar e social. 
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2.2.2. Os fatores de stresse associados ao contexto de trabalho 

O enfermeiro está exposto a fatores que podem concorrer para o bem-estar ou para o stresse no 

trabalho. O bem-estar refere-se à perceção de se sentir útil e reconhecido socialmente, por outro 

lado, o stresse ocupacional envolve questões organizacionais, tais como a sobrecarga de 

trabalho, baixos salários, dificuldades na comunicação com os utentes e colegas, contacto com 

a dor e morte e ainda a ambiguidade de papel com repercussões na falta de autonomia (Rainho, 

Pimenta, Antunes & Monteiro, 2015). 

A enfermagem é a considerada a quarta profissão do setor público sujeita a maior stresse 

(Murofuse et al., 2005). 

São inúmeros os fatores relacionados com a doença profissional, no entanto, cada indivíduo 

responde de diferente forma face ao agente stressor (R. Ferreira, 2015).  

Podemos categorizar os fatores de stresse do ambiente de trabalho em: 

i) Intrínsecos ao trabalho - condições inadequadas de trabalho, turnos, carga horária, 

quantidade de trabalho e novas tecnologias; 

ii) Fatores relacionados com o papel - ambiguidade de papel, papel conflituoso, grau 

de responsabilidade para com as pessoas e coisas e salário; 

iii) Fatores relacionais - dificuldade nas relações com as chefias, colegas e 

subordinados;  

iv) Fatores relacionados com a carreira - ausência de progressão e insegurança no 

trabalho devido à reestruturação da carreira; 

v) Fatores relacionados com a estrutura organizacional - modelos de gestão e de 

comunicação organizacional, assim como a falta de participação na decisão 

(Cooper, 1993).  

Para Cocco, Gatti, Lima e Camus (2003), os fatores de SPE podem agrupar-se em pessoais e 

relacionados com o contexto de trabalho, incluindo: sobrecarga; cuidar de pessoas com dor, 

sofrimento e morte, ser exposto a diferentes riscos, cometer erros, elevada exigência e 

responsabilidade; falta de autonomia, ambiguidade de papel e a falta de apoio de superiores e 

colegas; falta de confiança, respeito e consideração entre os membros da equipa que potenciam 

um clima negativo e conflituoso. Estes fatores podem também induzir uma comunicação 
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ineficaz, com distorção e demora na divulgação da informação, bem como a falta de recursos, 

tanto humanos como materiais e os baixos salários com elevada perceção de injustiça 

(Montanholi, Tavares & Oliveira, 2006).  

Aspetos como a sobrecarga, a diversidade de tarefas e a falta de coerência com a prática, são 

importantes na avaliação e identificação dos fatores de stresse relacionados com o contexto de 

trabalho (Meneghini, Paz & Lautert, 2011). A sobrecarga, ocorre quando as exigências excedem 

as capacidades de desempenho do indivíduo, por falta de tempo, infraestruturas e na 

organização do trabalho. Na profissão de enfermagem observa-se, por vezes, um trabalho com 

rotinas e divisão de tarefas, horários por turnos, com elevada rotatividade exigida pelos 

serviços, verificando-se uma elevada carga de trabalho num curto espaço de tempo, levando a 

uma sobrecarga laboral (M. Ferreira & Ferreira, 2014). 

O diagnóstico de burnout implica considerar a situação como uma situação de alerta e sugerir 

uma investigação da situação de trabalho. Além das medidas de suporte, é importante que haja 

uma intervenção não só ao nível da organização do trabalho e suporte, mas também na equipa 

(Benevides-Pereira & Alves, 2003). 

Maslach e Leiter (1997/1999), dão ênfase aos fatores relacionados com o ambiente de trabalho, 

defendendo que a identificação dos fatores de stresse permite o planeamento de ações 

preventivas. Neste sentido, sistematizam as principais causas da SB, destacando os seguintes 

aspetos: o excesso de trabalho, a falta de controlo, remuneração inadequada, falta de entreajuda 

na equipa, ausência de equidade e conflito de valores. Seguindo tal sistematização, ao examinar-

se ou explorar a situação de uma determinada organização, procurando a causa da incidência 

da SB, todos estes aspetos devem ser considerados. Quando os autores acima referidos 

discorrem sobre o excesso de trabalho, referem-se tanto a excesso de volume como ao excesso 

pela qualidade e/ou diversidade de tarefas. Em referência ao conflito de valores, não consideram 

pertinentes apenas o exame dos conflitos entre valores dos indivíduos e da instituição como um 

todo, mas também entre valores declarados e prática da organização. Recomendam 

explicitamente que seja apreciada a coerência entre valores atribuídos como ideais à 

organização, a missão, os objetivos e as políticas organizacionais. 

Para Maslach (2006), o compromisso com o trabalho, “job engagement”, trouxe uma nova visão 

aos estudos sobre burnout. A mudança que está a ocorrer em termos de psicologia positiva 

relaciona-se com a visão sobre os estados positivos, ao invés de estarem centrados no mau 



Enquadramento Teórico 

21 

funcionamento e na fraqueza. A atenção passa a estar dirigida às potencialidades humanas e ao 

bom funcionamento. O objetivo final deixa de ser reduzir ou eliminar o burnout, não sendo a 

alternativa positiva. As intervenções para reduzir o burnout necessitam de identificar, também 

um estado positivo desejável e, não apenas a eliminação dos aspetos negativos (a SB). Assim 

sendo, assume-se que o compromisso com o trabalho seja o oposto positivo do burnout, sendo 

a energia, o envolvimento e a eficácia, respetivamente os opostos diretos da exaustão 

emocional, despersonalização e baixa realização pessoal do burnout (Maslach & Leiter, 1997). 

Estes dois conceitos (job engagement e burnout) estão em polos opostos de um mesmo contínuo 

e podem ambos ser medidos pelo MBI, sendo que, ao contrário do burnout, uma baixa exaustão 

emocional e despersonalização e alta realização pessoal são indicativos de compromisso com o 

trabalho. 

Nos estudos desenvolvidos por Garrosa et al. (2008), Garrosa et al. (2010) e Moreno-Jiménez, 

González-Gutiérrez e Garrosa-Hernández (2001), a interação direta com os doentes está 

positivamente relacionada com a SB, que deve ser considerada como um processo transacional 

entre o indivíduo e o contexto de trabalho. 

Também Schaufeli e Enzmann (1998), demonstraram que os fatores de stresse relacionados 

com o trabalho, como sobrecarga, pressão do tempo, conflito de papel, apresentaram uma 

relação mais intensa do que outros fatores como a frequência de contacto com doentes em fase 

terminal ou com situações de morte. 

Assim, os fatores de stresse integram tanto os fatores de stresse profissional em enfermeiros 

como os individuais (variáveis sociodemográficas, variáveis socioprofissionais e PR), como se 

verifica na Figura 4. 
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Podemos afirmar que são inúmeros os fatores que causam stresse no contexto laboral e que nem 

sempre o indivíduo está alerta para esta situação. Torna-se importante a identificação destes 

fatores e a posterior implementação de medidas preventivas que garantam saúde física e mental 

ao indivíduo. Importa ressalvar que o stresse ocupacional não tratado pode evoluir para a SB 

(R. Ferreira, 2015). 

2.2.3. Síndrome de burnout em profissionais de enfermagem 

As dificuldades na definição dos diferentes papéis na profissão, a falta de reconhecimento social 

ainda patente, elevam a despersonalização do enfermeiro em relação à profissão (Murofuse et 

al., 2005). 

A SB expressa-se por esgotamento emocional, redução da realização pessoal no trabalho e 

despersonalização do outro. Os enfermeiros constituem um grupo com predisposição para a SB, 

uma vez que são os profissionais de saúde que mais tempo passa com o doente e os seus 

familiares num de ambiente de trabalho em constantes mudanças emocionais (Carvalho & 

Magalhães, 2011). 

A SB leva à deterioração do bem-estar físico e emocional. O profissional afetado sente-se 

exausto, fica doente com frequência, apresenta insónias, cefaleias e problemas relacionados 

com a tensão arterial, tensão muscular e fadiga crónica (Carlotto, 2011). 

- Sobrecarga

- Interação conflituosa

- Ambiguidade de papel

- Contacto com a dor e morte

Stress Profissional em 
Enfermeiros

- Exaustão emocional

- Despersonalização

- Reduzida realização pessoal

Síndrome de Burnout

- Variáveis sociodemográficas

- Variáveis socioprofissionais

- Personalidade Resistente

Fatores Individuais

Figura 4. Diagrama de fatores de desgaste profissional em enfermeiros 

(adaptado de M. Pereira, 2013) 
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Para Nunes (2008), a SB emerge de uma sequência determinada de fatores desencadeantes, tais 

como: o sofrimento surge quando a relação entre homem e a organização do trabalho está 

permanentemente bloqueada  

A SB, frequentemente confundida com o stresse, é uma resposta de stresse crónico que afeta o 

desempenho do trabalhador, o relacionamento interpessoal, produtividade, bem como a 

qualidade de vida do indivíduo e da organização. O stresse refere-se a um processo de adaptação 

temporário, enquanto o burnout está ligado a uma quebra na adaptação, acompanhado de mau 

funcionamento crónico (Pinto, 2008). A diferença entre os dois conceitos situa-se no fator 

tempo, ou seja, o stresse profissional prolongado conduz ao burnout (Pacheco, 2007). 

Quando os profissionais não conseguem desenvolver estratégias eficazes (coping) para lidar 

com os acontecimentos, pode aumentar o cansaço físico e emocional, e por fim a SB. Vários 

estudos referem que uma pessoa que tenha estratégias de coping adequadas sente que tem um 

bom controlo das situações, enfrentando e resolvendo os problemas com que se depara 

(Pacheco, 2007). 

Para J. Ferreira, Neves e Caetano (2011), “…a equipa é mais do que um grupo”, desta forma os 

grupos passam a funcionar como equipas, criando sinergias, gerando empatias, condições que 

potenciam cumplicidades num grupo que trabalha no mesmo sentido. Os mesmos autores, 

mencionam ainda, que a existência de interdependências entre os membros do grupo e o seu 

carácter formal, distingue um agregado de uma equipa de trabalho funcional numa organização. 

Os primeiros estudos sobre SB com enfermeiros demonstraram que existia uma correlação 

positiva entre o tempo despendido com os doentes e a intensidade das exigências emocionais, 

dos enfermeiros que cuidavam de doentes com mau prognóstico. Os estudos mais recentes 

apresentam uma associação entre os fatores relacionados com o trabalho como: sobrecarga, 

baixo nível de suporte, conflitos interpessoais, contacto com a morte e preparação inadequada 

(M. Teixeira, 2007). 

Spooner-Lane e Patton (2003) defendem que se deve ser levado em linha de conta o tipo de 

serviço desenvolvido pelos enfermeiros, dado que a qualidade do serviço tem influência no 

bem-estar e saúde dos doentes. Ao contrário do que ocorre em outros contextos profissionais, 

cuidar de pessoas, tem outros fatores associados, que implicam a exposição a situações de 

stresse e que se repetem por vezes de forma prolongada, logo estes profissionais apresentam 

risco emocional mais elevado.  
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Burhans e Alligood (2010) são da opinião que os gestores de enfermagem poderiam 

desenvolver e implementar estratégias para que os enfermeiros prestadores de cuidados 

aplicassem os seus conhecimentos científicos com qualidade e responsabilidade, dando ênfase 

ao ensino dos alunos de enfermagem na qualidade e significado da mesma nos cuidados de 

enfermagem ao utente.  

Os líderes são os principais responsáveis pela melhoria do desempenho, desenvolvendo, 

implementando e monitorizando a gestão do serviço. É aos enfermeiros chefes/gestores que 

cabe a responsabilidade de garantir a qualidade dos cuidados que são prestados no seu serviço, 

devendo motivar e alertar a equipa para uma prática de enfermagem de qualidade, estando 

atenta às necessidades do utente para que os cuidados de enfermagem recebidos sejam de 

qualidade, garantindo a sua satisfação (Fradique & Mendes, 2013). 

Segundo Vesterinen, Isola e Paasivaara (2009), os líderes das organizações de saúde têm um 

desafio importante para garantir uma elevada qualidade dos cuidados na prática de enfermagem, 

desafio esse que é manter os enfermeiros nos hospitais. 

Müller (2004), comparou a SB existente entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, num hospital 

brasileiro, verificou que os enfermeiros apresentavam maiores níveis de exaustão emocional, 

quando comparados com os técnicos e auxiliares, sendo a exaustão emocional superior, nos 

enfermeiros com menos tempo de experiência profissional.   

Alguns estudos realizados em Portugal (A. Pereira, Queirós, Gonçalves, Carlotto & Borges, 

2014; C. Queirós, Carlotto, Kaiseler, Dias & Pereira, 2013; Carlotto et al., 2014; M. Silva, 

Queirós, Cameira, Vara & Galvão, 2015; Marôco et al., 2016; Mata, Machado, Moutinho & 

Alexandra, 2016; Murcho, Jesus & Pacheco, 2009; S. Pereira et al., 2014; S. Silva et al., 2016; 

V. Oliveira & Pereira, 2012) concluíram que os enfermeiros apresentavam um nível médio de 

burnout. O estudo realizado com enfermeiros que trabalham por turnos, na unidade de Saúde 

de Coimbra, com o objetivo de conhecer os níveis de ansiedade, depressão e burnout destes 

enfermeiros, teve como resultado níveis médios de exaustão emocional e baixos níveis de 

realização pessoal e despersonalização (V. Oliveira & Pereira, 2012).  

Outro estudo desenvolvido com médicos e enfermeiros portugueses com o objetivo de analisar 

a incidência de burnout demonstrou que, a nível nacional, entre 2011 e 2013, 21,6% dos 

profissionais de saúde apresentaram burnout moderado e 47,8% burnout elevado. A perceção 
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de más práticas de trabalho foi o principal preditor de burnout nos profissionais de saúde 

portugueses (Marôco et al., 2016). 

Após a análise de estudos sobre SB realizados com enfermeiros, podemos concluir que este 

grupo profissional tem um risco acrescido, relativamente a outros profissionais de saúde, para 

desenvolver a SB, principalmente porque estão expostos a grandes exigências físicas e 

emocionais resultantes desta atividade profissional e, como consequências, surgem situações 

de absentismo e de turnover (Suzuki et al., 2008).  

A prestação de cuidados de enfermagem ao doente crítico em contexto de urgência e cuidados 

intensivos exige uma formação estruturada e organizada, de modo a desenvolver competências 

específicas para que o planeamento das práticas de cuidados tenha a máxima eficácia e 

eficiência. Tendo em conta estes aspetos, a avaliação e abordagem do doente crítico requer um 

atendimento em equipa multidisciplinar, em que cada elemento deve saber o seu plano de 

atuação, em perfeita sintonia e integração com a práxis no atendimento correto para uma 

abordagem e ressuscitação da pessoa em situação crítica. 

A OE, através do Regulamento nº 124/2011, de 18 de fevereiro, define as competências do 

enfermeiro especialista em enfermagem da pessoa em situação crítica, caracterizando os 

cuidados ao doente crítico como altamente qualificados, prestados de forma contínua à pessoa 

com uma ou mais funções vitais em risco imediato, como resposta às necessidades afetadas e 

permitindo manter as funções básicas de vida, prevenindo complicações e limitando 

incapacidades, tendo em vista a sua recuperação total. Estes cuidados de enfermagem exigem 

observação, colheita e procura contínua, de forma sistémica e sistematizada de dados, com os 

objetivos de conhecer continuamente a situação da pessoa alvo de cuidados, de prever e detetar 

precocemente as complicações, de assegurar uma intervenção precisa, concreta, eficiente e em 

tempo útil. E se em situação crítica a avaliação diagnóstica e a monitorização constantes se 

reconhecem de importância máxima, cuidar da pessoa a vivenciar processos complexos de 

doença crítica e ou falência orgânica é uma competência das competências clínicas 

especializadas. São também considerados igualmente a resposta a situações de catástrofe ou 

emergência multi-vítima, da conceção à ação, bem como a maximização da intervenção na 

prevenção e controlo da infeção perante a pessoa em situação crítica e ou falência orgânica, 

face à complexidade da situação. 
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Em Portugal, a exemplo de outros países, os SU funcionam como porta de entrada do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS). Atualmente, a maioria dos atendimentos no SU caracteriza-se por 

situações simples no âmbito da clínica geral. Esta realidade ilustra o trabalho do enfermeiro e 

reflete a sua prática na interação com utentes/doentes em situações de baixa, média ou alta 

complexidade. Neste sentido, o enfermeiro vivencia situações de sobrecarga de trabalho como 

resultado da prestação em simultâneo de cuidados ao doente em situação crítica e a outros com 

situações menos graves, que poderiam ser assistidos em ambulatório ou centros de saúde (J. 

Oliveira, Alchiere, Pessoa Jr., Miranda & Almeida, 2013; Sousa, Almeida & Simões, 2011). 

O SU faz parte de uma rede complexa de prestação de cuidados de saúde, com especificidades 

tipológicas e funcionais, caracterizadas por um constante estado de alerta (M. Silva & Gomes, 

2009). Funciona em centros de saúde e em hospitais, diferenciados de acordo com as 

especialidades que integram. De salientar, que este serviço tem sido alvo de várias críticas com 

um maior número de reclamações ao nível das instituições hospitalares (Costa & Martins, 2011; 

Sousa et al., 2011).  

É frequente o enfermeiro deparar-se com o serviço sobrelotado, situação que se deve à falta de 

recursos materiais, camas/macas e que o obriga à tomada de decisões criteriosas (Kovacs, 2007; 

Panizzon, Luz & Fensterseifer, 2008), bem como a responsabilidade pelos cuidados de saúde, 

implica o constante relacionamento interpessoal, considerado um potencial agente de stresse. 

Esse relacionamento envolve variáveis individuais e grupais (Costa & Martins, 2011) que 

resultam em desgaste físico e emocional dos enfermeiros (Panizzon et al., 2008). 

Também Cogollo-Milanés et al. (2010) encontraram resultados semelhantes, relativamente à 

prevalência elevada do desgaste profissional nos enfermeiros dos SU, com manifestação de 

insatisfação laboral.  

As UCIs surgem no decorrer da história, com o desenvolvimento tecnológico e científico, para 

atender aos cuidados altamente especializados que a constante terminalidade da vida humana 

exige. Destinam-se especificamente a doentes em estado crítico e que precisam de atendimento 

médico ou de enfermagem contínuos, contando com tecnologia e profissionais altamente 

qualificados (Chaves & Massarollo, 2009). 

Estas UCIs diferenciam-se dos restantes serviços hospitalares, pois estão associadas a fatores 

stressantes, são serviços dotados de alta tecnologia, com situações iminentes de emergência e 

necessidade de competência e perícia extrema, para preservação imediata da vida humana 



Enquadramento Teórico 

27 

(Marques & Souza, 2010), destinam-se ao atendimento de doentes em estado agudo ou crítico, 

mas recuperáveis, que requerem assistência médica e de enfermagem permanente e 

especializada. Além disso, os profissionais de enfermagem que trabalham nessas unidades 

precisam de ter conhecimento científico apurado e acompanhar as mudanças técnicas e 

tecnológicas, devido à alta complexidade de cuidados a serem prestados a esses doentes. 

O enfermeiro que desenvolve a sua atividade na UCI está exposto a sentimentos como: dor e 

sofrimento, sentimentos partilhados com o doente e com a família, com elevado stresse e 

desgaste (Duarte et al., 2013). 

No contexto hospitalar, as UCIs já foram alvo de vários estudos relacionados com o stresse do 

enfermeiro (Cavalheiro et al., 2008).  

Almeida (2015), assinala que o ambiente hospitalar, só por si, gera stresse de níveis diferentes. 

A doença e a morte são elementos presentes no contexto de trabalho dos profissionais de enfermagem, 

o que exige adaptação constante, visto que precisam de conviver diretamente com o sofrimento do 

outro, acompanhar as angústias dos familiares e ainda conviver com a finitude da vida, desafio 

frequente que contribui para níveis altos de stresse psicológico. 

Para os enfermeiros torna-se fundamental conhecer as manifestações da SB, para prevenir o seu 

desenvolvimento, bem como as organizações onde estão inseridos, que devem ter preocupação 

com a prevenção e tratamento desta síndrome. 

Para Gil-Monte (2003), a prevenção e o tratamento da SB são agrupadas em três níveis: 

individuais, grupais e organizacionais. As primeiras referem-se à formação em resolução de 

problemas, assertividade, e gestão do tempo de maneira eficaz. As estratégias grupais estão 

relacionadas com o apoio dos colegas e supervisores. Deste modo, os indivíduos melhoram as 

suas capacidades, obtêm novas informações e apoio emocional ou outro tipo de ajuda. Por 

último, as estratégias organizacionais serão mais eficazes, tendo em conta que o problema está 

na própria organização. Só com medidas de prevenção se consegue melhorar o ambiente de 

qualquer organização através de programas de socialização ou usando sistemas de avaliação 

que incluam o enfermeiro, atribuindo-lhe um papel ativo e voz nas eventuais decisões a tomar. 

Não devemos considerar a prevenção e o tratamento do burnout um problema individual, pois 

requer uma abordagem abrangente desenvolvida pela organização. Existem medidas 

importantes, sobretudo quando são associadas, no sentido de prevenir a SB dos trabalhadores, 

tais como: eventual revisão do volume de horas de trabalho; suporte social; investimento na 
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formação; educação permanente focada nas necessidades de cada enfermeiro. Assim é essencial 

que a prevenção e o tratamento da SB sejam abordados como problemas coletivos e 

organizacionais, e não como um problema individual (Zomer & Gomes, 2017). 

Como forma de prevenção do desenvolvimento da SB, o indivíduo pode utilizar estratégias 

como: adquirir hábitos de vida saudáveis, praticar exercício físico regularmente, dormir bem, 

manter uma dieta equilibrada e praticar atividades de lazer, necessários para diminuir os efeitos 

do stresse profissional (Moreno, Gil, Haddad & Vannuchi, 2011). Estas medidas podem 

prevenir o aparecimento da SB, ao proporcionar uma fuga do indivíduo em relação ao stresse 

quotidiano no ambiente de trabalho (Christofoletti, Trelha, Galera & Feracin, 2007), além disso, 

os trabalhadores produzem mais e melhor se estiverem em perfeita harmonia com o corpo e a 

mente (Spindola & Martins, 2007). 

A mudança na organização do trabalho, a forma como a assistência é prestada, a melhoria das 

relações em equipa e entre profissionais e doentes e a diminuição da intensidade de trabalho, 

poderão ser alguns dos pontos-chave para a prevenção da SB. 

Embora a procura crescente dos cuidados de saúde obrigue o enfermeiro a aumentar a sua 

atenção, o compromisso com a equipa e com os seus doentes, os limites e possibilidades de 

desenvolver a SB devem ser tidos em conta, dado que a prestação de cuidados de enfermagem 

parte do pressuposto de que o profissional também esteja em bom estado de saúde 

biopsicossocial e em harmonia, para que possa desempenhar o seu papel - cuidar. Isto 

pressupõe, que o conhecimento sobre SB seja amplo e significativo, sobretudo nas UCIs e SU, 

no sentido de implementar estratégias e ações que assegurem a prevenção de alterações 

relacionados com os contextos laborais (A. Oliveira, 2013).  

Neste sentido, nos diferentes estudos verifica-se que o desenvolvimento da SB em enfermeiros, 

está presente nos diferentes contextos de trabalho, contribuindo para a manifestação de 

sentimentos de frustração, frieza e indiferença em relação às necessidades e ao sofrimento dos 

doentes. Assim, é importante desenvolver estratégias de promoção da saúde e prevenção e 

tratamento da SB.  
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3. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Neste capítulo, descrevemos as opções metodológicas: o tipo de estudo, a formulação de 

hipóteses, a população e amostra, o instrumento de recolha de dados, a operacionalização e 

categorização das variáveis, procedimentos de recolha de dados e questões éticas e, por fim, a 

análise e tratamento estatístico. 

3.1. Tipo de estudo 

O presente estudo é transversal, correlacional e retrospetivo, com uma abordagem quantitativa. 

Neste tipo de estudo, o investigador explora e determina a existência de relações entre variáveis, 

com o intuito de as descrever. O que é reiterado por Fortin, Côté e Filion 2009), o objetivo do 

estudo descritivo-correlacional é “explorar relações entre variáveis e descrevê-las” (p.244). 

3.2. Hipóteses 

H1- Existe relação estatisticamente significativa entre as dimensões de SPE (sobrecarga, 

interação conflituosa, contacto com a morte e dor e ambiguidade de papel) com as variáveis 

sociodemográficas; 

H2- Existe relação estatisticamente significativa entre a SB e suas dimensões (exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal) com as variáveis 

sociodemográficas; 

H3- Existe relação estatisticamente significativa entre as dimensões de PR (controlo, 

compromisso e desafio) com as variáveis sociodemográficas; 

H4- Existe relação estatisticamente significativa entre as dimensões de SPE (sobrecarga, 

interação conflituosa, contacto com a morte e dor e ambiguidade de papel) com as variáveis 

socioprofissionais; 

H5- Existe relação estatisticamente significativa entre a SB e suas dimensões (exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal) com as variáveis 

socioprofissionais; 
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H6- Existe relação estatisticamente significativa entre as dimensões de PR (controlo, 

compromisso e desafio) com as variáveis socioprofissionais; 

H7- Existe relação estatisticamente significativa entre a SB e suas dimensões (exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal) com as dimensões de SPE 

(sobrecarga, interação conflituosa, contacto com a morte e dor e ambiguidade de papel); 

H8- Existe relação estatisticamente significativa entre a SB e suas dimensões (exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal), com as dimensões de PR 

(controlo, compromisso e desafio);  

H9- Existe relação estatisticamente significativa entre PR e suas dimensões (controlo, 

compromisso e desafio) com o SPE (sobrecarga, interação conflituosa, contacto com a 

morte e dor e ambiguidade de papel).  

3.3. População e a Amostra 

Um estudo necessita de um determinado universo ou população de elementos, onde o 

investigador irá infirmar as hipóteses/questões, através da relação entre as variáveis.  

Concordamos com Fortin et al. (2009) que nos dizem que “… uma população define-se como 

um conjunto de elementos (indivíduos, espécies, processos) que têm características comuns” 

(p.311). 

Fortin et al. (2009) afirmam que “a população alvo é o conjunto das pessoas que satisfazem os 

critérios de seleção definidos previamente e que permitem fazer generalizações” (p.311).  

A população alvo deste estudo é constituída por todos os enfermeiros que desempenham 

funções em SUP e UCIs (coronários e polivalentes) em hospitais da Administração Regional 

de Saúde (ARS) Norte, perfazendo um total de 253 enfermeiros, no período de recolha de dados. 

A amostra não probabilística foi constituída por 160 enfermeiros que se dispuseram a participar 

voluntariamente no estudo. Uma amostra não probabilística é uma amostra na qual não se usou 

um procedimento aleatório de seleção, ou seja, um procedimento de escolha segundo critérios, 

determinados à priori. Foram excluídos do estudo os enfermeiros que faltaram no período de 

recolha de dados (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variáveis  Categorias n % 

Sexo 
Masculino 46 28,8 

Feminino 114 71,3 

Estado civil 

Solteiro 64 40,0 

Casado 82 51,3 

União de Facto 12 7,5 

Divorciado/Separado 1 0,6 

Viúvo 1 0,6 

Relação pessoal 

Com parceiro habitual 133 83,1 

Sem parceiro habitual 7 4,4 

Sem parceiro 20 12,5 

Filhos 
Não 87 54,4 

Sim 73 45,6 

Número de filhos 

n = 73 que têm filhos 

1 35 47,9 

2 36 49,3 

3 1 1,4 

4 1 1,4 

Hobbies 
Não 40 25,0 

Sim 120 75,0 

Tempo de hobbies durante a 

semana (horas) 

Menos que 5 horas 63 54,3 

5 horas ou mais e menos que 10 horas 25 21,6 

n=116 que têm hobbies  

e que indicaram o nº de horas 

10 horas ou mais e menos que 15 horas 18 15,5 

15 horas ou mais 10 8,6 

A amostra é composta por 160 enfermeiros com um intervalo de variação entre os 22 e os 65 

anos e média de idades 35,6 e desvio-padrão de 8,8 anos, maioritariamente do sexo feminino 

(71,3%), sendo que 51,3% são casados e 40,0% solteiros e vivem com parceiro habitual 

(83,1%). Dos 160 enfermeiros da amostra, 87 (54,4%) não têm filhos, entre os que afirmaram 

ter filhos (45,6%), predominaram os que tinham dois filhos (49,3%), seguindo-se com um filho 

(47,9%). Quanto à prática de hobbies, a maioria (75,0%) respondeu afirmativamente, destes 

(54,3%) dedica-lhes menos de cinco horas semanais. 

3.4. Instrumento de recolha de dados 

Foi solicitada a autorização aos autores da adaptação portuguesa da Escala da Personalidade 

Resistente (EPR), da Escala da Síndrome de Burnout (ESB) e da Escala de Stresse Profissional 

em Enfermeiros (ESPE), para a utilização no presente estudo (Apêndice A). 

O instrumento (Apêndice B) é constituído por duas partes: sendo a primeira constituída por 

questões que permitem recolher informação sociodemográfica e socioprofissional elaborada 

pela autora, integra as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, filhos, número de filhos, 
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hobbies, tempo de serviço, situação laboral, categoria profissional, serviço onde desempenha 

funções, número de horas de trabalho semanal, tipo de horário e absentismo. As variáveis 

contínuas contemplam: idade, anos de profissão, anos de trabalho nos SUP e UCIs (coronários 

e polivalentes). 

Nas Tabelas 2 e 3, apresenta-se a estrutura global das escalas utilizadas, dimensões e respetivos 

itens. 

Tabela 2. Estrutura da Escala de Stress Profissional em Enfermeiros 

Escalas Dimensões Itens 

Stresse Profissional em Enfermeiros 

Interação conflituosa 

Sobrecarga 

Contacto com a morte e dor 

Ambiguidade de papel 

11, 12, 14, 16  

1, 3, 7, 13 

4, 5, 10, 15 

2, 6, 8, 9 

Fonte: Adaptado de Garrosa et al. (2008) e Rainho et al. (2015). 

A segunda parte do instrumento integra as seguintes escalas: PR, SB e SPE. As escalas 

enumeradas foram retiradas do Questionários de Desgaste Profissional em Enfermeiros – 

Reduzido (QDPE-R) de M. Pereira (2013), adaptado de Garrosa et al. (2008). Os autores 

Moreno-Jímenez et al. (2000) afirmam que é possível selecionar as subescalas e dimensões do 

QDPE-R de acordo com os objetivos do estudo. 

Tabela 3. Estrutura das escalas de Síndrome de Burnout e Personalidade Resistente 

Escalas Dimensões Itens 

Síndrome de Burnout 

Exaustão emocional 

Despersonalização 

Reduzida realização pessoal 

4, 7, 8, 11 

2, 3, 5, 6 

1, 9, 10, 12 

Personalidade Resistente 

Compromisso 

Desafio 

Falta de controlo 

1, 2, 3, 5 

6, 8, 9, 12 

4, 7, 10, 11 

Fonte: adaptados de Garrosa et al. (2008) e M. Pereira (2013). 

Os itens das escalas têm quatro opções de resposta, através de uma escala de Likert: 1=Discordo 

Totalmente, 2=Discordo, 3=Concordo e 4= Concordo Totalmente. As pontuações das 

dimensões são calculadas através da média ponderada aos itens que a constituem, antes de 

proceder ao somatório a pontuação do item 2 da ESPE deve ser invertida. Desta forma, a 

pontuação de cada dimensão pode variar do mínimo de 1 ponto ao máximo de 4 pontos, sendo 

o ponto médio da escala igual a 2,5 pontos.  
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Em relação a todas as escalas e de acordo com a metodologia proposta pelos autores, as 

pontuações totais da escala e dimensões obtêm-se através da média ponderada dos valores 

atribuídos pelos participantes aos itens, sendo que a pontuação mais elevada indica intensidade 

de concordância superior (Rainho et al., 2015). 

Na Tabela 4 apresentam-se os resultados do estudo da consistência interna através do alpha de 

Cronbach e os publicados em outro estudo que utilizou o referido instrumento.  

Tabela 4. Consistência interna das escalas e respetivas dimensões 

Escala/Dimensões 
Alpha de Cronbach 

(Estudo) 

Alpha de Cronbach 

(M. Pereira, 2013) 

Escala da Síndrome de Burnout 0,875 0,82 

Exaustão Emocional 

Despersonalização 

Reduzida Realização Pessoal 

0,858 

0,710 

0,794 

0,78 

0,63 

0,71 

Escala de Personalidade Resistente   

Compromisso 0,786 0,71 

Falta de Controlo 0,758 0,74 

Desafio 0,811 0,76 

Escala de Stresse Profissional em Enfermeiros   

Interação Conflituosa 0,811 0,74 

Sobrecarga 0,819 0,84 

Contacto com a Morte e Dor 0,692 0,64 

Ambiguidade de Papel 0,792 0,79 

Apenas a dimensão contacto com a morte e dor da ESPE tem valor de alpha de Cronbach 

inferior a 0,70, mas mesmo assim muito próximo desse valor (alpha=0,692). Em todas as outras 

dimensões das três escalas, o alpha de Cronbach é superior a 0,70, indicador de bons níveis de 

consistência interna.  

3.5. Operacionalização e categorização das variáveis 

A operacionalização das variáveis é fundamental, pois vai permitir-nos que uma proposição se 

possa transformar numa hipótese científica. A condição para que isso aconteça é que a 

proposição possa ser refutada empiricamente, e é através da sua operacionalização que irão 

traduzir conceitos que poderão ser medidos (Pedroco, 2014).  

Neste estudo, as variáveis são caracterizadas como seguidamente se descreve: 
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As variáveis de investigação são “qualidades, propriedades ou características que são 

observadas ou medidas. Não há variáveis independentes a manipular nem relações de causa 

efeito a examinar” (Fortin et al., 2009, p.171). Neste estudo, as variáveis de investigação são:  

- SB e suas dimensões (exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização 

pessoal); 

- PR e suas dimensões (compromisso, falta de controlo e desafio); 

- SPE e suas dimensões (interação conflituosa, sobrecarga, contacto com a morte e dor e 

ambiguidade de papel). 

As variáveis atributo “características pré-existentes dos participantes num estudo”, ou seja, 

são habitualmente constituídas por dados demográficos que, no final do estudo, serão utilizados 

“para obter um perfil demográfico das características da amostra” (Fortin et al., 2009, p.172). 

A sua operacionalização pode ser consultada no Apêndice C. 

Fundamentando-nos em Garrosa et al. (2008) e M. Pereira (2013) para a operacionalização das 

variáveis de investigação: 

SB (12 itens): fundamentada na perspetiva psicossocial, é definida como a resposta ao stresse 

ocupacional crónico, que integra sentimentos de exaustão emocional, sentimentos negativos e 

atitudes de distanciamento pessoal para com os utentes e colegas e crises de competência 

profissional no desempenho. 

De seguida, descreve-se a operacionalização da SB, nas suas três dimensões: 

A exaustão emocional (4 itens) – observa-se quando os profissionais se sentem desprovidos de 

recursos emocionais, exaustos, quer física, quer emocionalmente e com dificuldade em repor a 

energia de que necessitam, no sentido de responder às exigências do desempenho profissional, 

representa a dimensão básica de stresse na síndrome. 

A despersonalização (4 itens) - refere-se a atitudes negativas, insensíveis e excessivamente 

distanciadas para com outras pessoas (utentes e membros da equipa de saúde), resultando numa 

relação interpessoal desumanizada, representa a dimensão interpessoal da síndrome. 

A reduzida realização pessoal (4 itens) - corresponde a um sentimento de auto insatisfação com 

o trabalho, derivando daí sentimentos de incompetência e diminuição da produtividade, 
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tendência para avaliar o trabalho de forma negativa, associada a sentimentos de ineficácia e 

redução das expectativas, representa a dimensão de autoavaliação da síndrome. 

PR é um conjunto de características de personalidade que revela envolvimento e compromisso 

com as atividades; a perceção do controlo dos eventos e a tendência para entenderem a mudança 

inesperada não como uma potencial ameaça, mas como um desafio positivo. De seguida 

apresenta-se a operacionalização das três dimensões estudadas e que integram a PR: 

Controlo (4 itens) - refere-se à tendência para agir no sentido de influenciar o curso dos 

acontecimentos, quando percebe que as consequências positivas subjacentes aos 

acontecimentos podem reverter em seu benefício. Neste estudo é formulado pela negativa, ou 

seja, falta de controlo; 

Compromisso (4 itens) - refere-se à importância que atribui a si mesmo no que concerne ao 

trabalho e tendência para estar envolvido em todas as atividades de vida, incluindo o trabalho, 

as relações interpessoais e sociais. As pessoas comprometidas podem ajudar outros a lidar com 

situações stressantes; 

Desafio (4 itens) - refere-se à crença de que a mudança, em contraste com a estabilidade, é uma 

característica normal da vida. Esta conceção de mudança é considerada como uma 

oportunidade, um incentivo para o crescimento pessoal, e não uma ameaça para a segurança. 

Com esta visão, a mudança é fonte de experiências novas e interessantes. 

Fatores de stresse relacionados com o contexto de trabalho - são uma consequência da 

desarmonia (ou desequilíbrio) entre as exigências do trabalho e as capacidades (e recursos ou 

necessidades) do trabalhador (National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], 

2006). 

A sobrecarga (4 itens) – é o excesso de carga de trabalho, quer em termos quantitativos quer 

qualitativos, dependendo da exigência, do tempo e dos recursos necessários e disponíveis para 

desenvolver as tarefas. 

A interação conflituosa (4 itens) – diz respeito a problemas na interação com os médicos, 

utentes e familiares. 

O contacto com a morte e dor (4 itens) – é o grau em que os enfermeiros são afetados pelo 

contacto com utentes em sofrimento, fase terminal ou que morrem. 
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A ambiguidade de papel (4 itens) - corresponde à clareza da informação que os enfermeiros 

recebem sobre o seu trabalho e o seu papel na organização.  

3.6. Recolha de dados e questões éticas 

Enviou-se a proposta de investigação para as Comissões de Ética dos hospitais que foram 

selecionados para integrar o presente estudo, Hospital de Braga e Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro, obtendo parecer positivo (Apêndice D). Após a aprovação pelas 

Comissões de Ética foi solicitada autorização aos Presidentes dos Conselhos de Administração 

dos referidos hospitais para aplicação dos instrumentos de recolha de dados aos enfermeiros a 

desempenhar funções em UCIs (coronárias e polivalentes) e SUP, que voluntariamente 

desejassem participar no estudo. 

Os enfermeiros foram informados dos objetivos e a finalidade do estudo, garantindo-se o 

anonimato da informação recolhida através do questionário, para tal foi disponibilizado o 

questionário num envelope, que foi fechado pelo próprio após preenchimento.  

3.7. Análise e tratamento estatístico 

O tratamento estatístico tem um papel importante numa investigação, pois permite a partir dos 

dados obtidos, devidamente ordenados e sistematizados, atribuir-lhe um significado. 

Neste estudo, e uma vez que a maioria dos dados são de natureza quantitativa ou a sua 

operacionalização permitirá quantificá-los, procederemos ao tratamento através de análise 

estatística. Para tal utilizaremos o Software Statistical Package for the Social Sciences ® da 

International Business Machines (IBM SPSS), versão 22 para Windows.  

Recorremos a procedimentos da estatística descritiva inferencial. Na análise descritiva, em 

relação às variáveis qualitativas foram caracterizadas através de frequências absolutas e 

relativas, valores mínimos e máximos e utilizámos medidas de tendência central e de dispersão 

(Fortin et al., 2009). Em relação às variáveis quantitativas foram utilizados a média e o desvio-

padrão.  

No sentido de selecionar o teste adequado aquando da análise inferencial é fundamental analisar 

o tipo de distribuição das variáveis. Para tal, será usado o teste de Kolmogorov-Smirnov no 

sentido de avaliar a aproximação à distribuição normal das variáveis em estudo, em virtude de 
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se ter mostrado significativo em todas as variáveis quantitativas, não temos evidência estatística 

para aceitar que as referidas variáveis seguem a distribuição normal. Por este motivo, optou-se 

por utilizar testes não paramétricos na análise estatística. Se as variáveis seguirem a distribuição 

normal e para comparar médias entre grupos, quando as variáveis têm duas categorias, utilizar-

se-á o teste paramétrico t Student, caso contrário, o teste não paramétrico Mann-Whitney e 

sempre que as variáveis têm mais de duas categorias e sigam a distribuição normal usar-se-á 

teste paramétrico Anova, caso contrário, o teste não paramétrico Kruskal-Wallis.  

Na correlação entre variáveis quantitativas utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman.  

Foi estabelecido o nível de significância de 5% (p≤0,05), ou seja, um intervalo de confiança de 

95%.  

A análise da consistência interna das escalas foi estudada através do coeficiente de alpha de 

Cronbach, de acordo com Pestana e Gajeiro (2008), as escalas apresentam consistência interna 

para valores do alpha de Cronbach superiores a 0,70. 

Quanto à apresentação dos resultados, esta será feita através de tabelas, tendo sempre a 

preocupação de adequar o seu uso ao tipo de informação que pretendemos transmitir, para não 

se perder a visão global dos resultados e a especificação de algum em particular, e para facilitar 

a análise e interpretação. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Seguidamente apresentamos a caracterização da amostra relativamente às variáveis 

socioprofissionais e respetiva discussão da relação entre as variáveis de investigação: SB e 

dimensões, PR e dimensões, SPE e dimensões e as variáveis sociodemográficas e 

socioprofissionais. 

Na Tabela 5 caracterizamos a amostra relativamente às variáveis socioprofissionais (n=160).  

Tabela 5. Caracterização da amostra relativamente às variáveis socioprofissionais (n=160) 

 Variáveis  Categorias n % 

Tempo de serviço (anos): Mínimo - Máximo: 0 - 40; Média (dp): 11,4 (8,9) 

Tempo de serviço em enfermagem (anos): Mínimo - Máximo: 0 - 37; Média (dp): 12,1 (8,7) 

Vínculo à instituição 

CITRTI 22 13,8 

CITRC 26 16,3 

CTTI 100 62,5 

Outro 12 7,5 

Funções de gestão de equipas 
Não 120 75,0 

Sim 40 25,0 

Serviço 

UCIP 60 37,5 

UCIC 36 22,5 

SU 64 40,0 

Tempo no serviço atual (anos): Mínimo - Máximo: 0 - 28; Média (dp): 7,1 (6,5) 

Horas semanais de trabalho 

Menos de 40 horas 20 12,5 

40 horas 135 84,4 

Mais de 40 horas 5 3,1 

Acumula funções 
Não 108 67,5 

Sim 52 32,5 

Tipo de horário 
Horário Fixo   13 8,1 

Horário por turnos   147 91,9 

Sequência de horários (se turnos) 

(n=140) 

TMMNDDTMMN   3 2,1 

TMNDTMND   62 44,3 

Sem sequência estável 75 53,6 

Faltas ao trabalho no último ano (dias) 

Entre os que faltaram (n=26): 

Média=26,1; dp=31,7 

Não faltaram 134 83,8 

Faltaram de 1 a10 10 6,3 

Faltaram de 11 a 20 5 3,1 

Faltaram mais de 20 11 6,9 

Dias de baixa por maternidade/paternidade no 

último ano 

Sem dias de baixa 146 91,2 

Com dias de baixa 14 8,8 

Entre os que tiveram dias de baixa (n=14): Média=88,6; dp=76,7 

Interação com o utente/doente 

Mais de 80% 73 45,6 

Entre 80% - 40% 72 45,0 

Entre 39% - 20% 11 6,9 

Menos de 20% 4 2,5 

Legenda: dp - Desvio padrão; CITRTI - Contrato Individual de Trabalho a termo resolutivo incerto; CITRC – Contrato Individual de Trabalho 

a termo resolutivo certo; CTTI – Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado; UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos 
Polivalentes; UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos Coronários; SU – Serviço de Urgência; TMMNDDTMMN – Tarde, Manhã, 

Manhã, Noite, Descanso, Descanso, Tarde, Manhã, Manhã, Noite; TMNDTMND – Tarde, Manhã, Noite, Descanso, Tarde, Manhã, 

Noite 
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Quanto aos anos na profissão de enfermagem, os enfermeiros da amostra apresentaram uma 

média de 12,1 anos com um desvio-padrão de 8,7; em relação de tempo de serviço a média era 

de 11,4 anos e desvio-padrão 8,9. O tempo médio no serviço atual era de 7,1 anos e desvio-

padrão 6,5. Relativamente à situação laboral/vínculo à instituição, a maioria tem CTTI (62,5%). 

Apenas um em cada quatro (25,0%) tem funções de gestão de equipas. Quanto ao serviço, 

predominam os do SU (40,0%), seguindo-se os da UCIP (37,5%) e os da UCIC (22,5%), o que 

se explica pelo número de enfermeiros por cada equipa dos referidos serviços, sendo o 

percentual de resposta de 63,2%, num total de seis serviços onde desempenhavam funções os 

enfermeiros que participaram no estudo. 

A maioria trabalha 40 horas semanalmente (84,4%), não acumula funções em outros serviços/ 

instituições (67,5%) e trabalha por turnos (91,9%). Dos que trabalham por turnos, predominam 

os que não têm sequência estável (53,6%). A maioria dos enfermeiros (83,8%) não faltou 

durante o ano que antecedeu a aplicação do questionário, dos que faltaram 8,8% foi por baixa 

de maternidade/paternidade. 

Relativamente à interação com os utentes/doentes, a maioria (90,6%) referiu que interage com 

os utentes/doentes acima de 40% do seu tempo de jornada diária. 

Quanto ao SPE, relativamente à sobrecarga observou-se uma média de 2,98 e desvio-padrão de 

0,54, no que se refere ao contacto com a morte e dor, média de 2,92 e desvio-padrão 0,48, em 

relação a estas duas dimensões verificou-se que o valor se situa acima do ponto médio da escala. 

No que concerne à interação conflituosa a média foi de 2,07 e desvio-padrão 0,50 e de 

ambiguidade de papel, média de 2,12 e desvio-padrão 0,51, em relação a estas duas dimensões 

verificou-se que o valor se situa abaixo do ponto médio da escala.  

Na análise da SB, a dimensão exaustão emocional, apresentou média mais elevada 2,55 e 

desvio-padrão 0,68, seguindo-se a dimensão despersonalização, com média de 1,86, desvio-

padrão 0,44 e, por fim, a dimensão reduzida realização pessoal, com média de 1,77, desvio-

padrão 0,50, sendo que a primeira dimensão apresenta uma pontuação próxima do ponto médio 

da escala e as duas restantes abaixo do ponto médio da escala. 

Relativamente à PR, na dimensão desafio os enfermeiros apresentaram uma média de 3,18 e 

desvio padrão 0,42, na dimensão compromisso média de 3,14 e desvio-padrão 0,50 e na 

dimensão controlo (dimensão falta de controlo): média de 1,72 e desvio-padrão 0,54. Sendo 

que nas duas primeiras dimensões se verificou um valor acima do ponto médio da escala.  
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 Na Tabela 6 apresentam-se os resultados do estudo da associação entre o SPE suas dimensões 

com as variáveis sociodemográficas. 

Tabela 6. Associação entre o SPE e suas dimensões com as variáveis sociodemográficas (n=160) 

  Stresse Profissional em Enfermeiros: Dimensões 

 

Variáveis 

Socioprofissionais 

 Interação Conflituosa Sobrecarga Contacto Morte e Dor Ambiguidade de Papel 

n Média 

ordens 
Teste P 

Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Idade 160  
= 

0,072 
0,367  

= 

-0,045 
0,570  

= 

-0,084 
0,289  

= 

0,087 
0,276 

S
e
x
o
 Masculino 46 79,23 

U= 
2563,50 

0,821 

78,36 
U= 

2523,50 
0,706 

64,05  

U= 
1865,50 

 

0,004 

73,17 
U= 

2285,00 
0,184 

Feminino 114 81,01 81,36 87,14 83,46 

F
il

h
o

s Não 87 79,63 
U= 

3100,00 
0,790 

84,05 
U= 

2867,00 
0,282 

85,99 U= 
2698,00 

 

0,095 

76,48 
U= 

2825,50 
0,210 

Sim 73 81,53 76,27 73,96 85,29 

Número de filhos 160  
=   

0,002 
0,984  

= 
-0,096 

0,227  
= 

-0,150 
0,059  

= 
0,081 

0,308 

R
e
la

ç
ã
o

 

p
e
ss

o
a

l 

Com 

parceiro 
habitual 

133 83,12 

U= 

1447,00 
0,103 

81,60  

U= 

1649,00 
 

0,497 

78,04 

U= 

1468,00 
0,128 

83,32 

U= 

1420,50 
0,074 

Sem 

parceiro/ 

habitual 

27 67,59 75,07 92,63 66,61 

H
o

b
b
ie

s Não 40 71,21 
U= 

2028,50 
0,132 

80,54 
U= 

2398,50 
0,995 

85,55 
U= 

2198,00 
0,416 

83,75 
U= 

2270,00 
0,592 

Sim 120 83,60 80,49 78,82 79,42 

Legenda:  - Coeficiente de Correlação de Spearman; U - Teste de Mann-Whitney. 

Quanto à relação entre as variáveis sociodemográficas e as dimensões do SPE, apenas existem 

diferenças estatisticamente significativas quando associámos a dimensão contacto com a morte 

e dor, apenas as mulheres apresentaram um valor significativamente superior, média de 

ordens=87,14, em relação aos homens, média de ordens=64,05 (p=0,004). 

Os resultados apresentados na tabela em Apêndice E mostram que nenhuma das variáveis 

sociodemográficas se encontra significativamente (p>0,05) associada com a SB ou com as suas 

dimensões, não se confirmando assim a H2. 

Também não existem associações significativas entre as variáveis sociodemográficas e as 

dimensões da EPR (p>0,05) (Apêndice E), não se confirmando a H3. 

Na Tabela 7 apresentam-se os resultados do estudo da associação entre SPE e suas dimensões 

com as variáveis socioprofissionais (n=160). 
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Tabela 7. Associação entre SPE e suas dimensões com as variáveis socioprofissionais (n=160) 

  Stresse Profissional em Enfermeiros: Dimensões 

 

Variáveis 

Socioprofissionais 

 Interação Conflituosa Sobrecarga Contacto Morte e Dor Ambiguidade de Papel 

n Média 

ordens 
Teste P 

Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Tempo de serviço 160  
=  

 -0,001 
0,988  

= 

-0,082 
0,304  

=  

-0,023 
0,768  

=  

0,013 
0,869 

Tempo serviço 

enfermagem 
160  

=  

0,030 
0,705  

=  

 -0,080 
0,317  

=  

-0,048 
0,547  

=  

 0,069 
0,389 

V
ín

c
u

lo
 à

 

in
st

it
u

iç
ã
o
 CITRTI 22 91,14 

Kruskal-

Wallis 

1,64 

0,651 

80,02 

Kruskal

-Wallis 

1,34 

0,719 

78,93 

Kruskal

-Wallis 

1,44 

0,696 

67,84 

Kruskal-

Wallis 

2,32 

0,509 
CITRC 26 77,40 80,38 87,13 79,23 

CTTI 100 79,77 78,90 77,96 82,92 

Outro 12 73,83 95,00 90,17 86,33 

F
u

n
ç
õ
e
s 

d
e 

g
e
st

ã
o

 

d
e
 e

q
u

ip
a

s 

 

Não 

 

120 81,58 

U= 

2270,50 
0,600 

83,95 

U= 

1986,50 
0,097 

80,47  

U= 

2396,00 

 

0,987 

81,80 

U= 

2244,00 
0,521 

 

Sim 

 

40 77,26 70,16 80,60 76,60 

S
e
r
v
iç

o
 

 

UCIP 60 71,98 Kruskal-

Wallis 

6,73 

0,035 

63,97 Kruskal

-Wallis 

18,50 

< 0,001 

87,39 Kruskal

-Wallis 

4,44 

0,109 

76,54 Kruskal-

Wallis 

1,78 

0,411 UCIC 36 74,69 75,74 67,35 88,82 

SU 64 91,76 98,68 81,44 79,53 

Tempo no  

serviço atual 
160  

=  

0,029 
0,713  

=  

 0,062 
0,433  

=  

 -0,014 
0,856  

=  

 0,130 
0,102 

Horas semanais de 

trabalho 
160  

= 

0,098 
0,218  

= 

0,035 
0,661  

= 

0,065 
0,412  

= 

-0,026 
0,740 

Faltas ao trabalho - 

último ano 
160  

= 

-0,025 
0,750  

= 

0,096 
0,226  

= 

0,193 
0,015  

= 

-0,085 
0,284 

Interação com o 

utente/doente 
160  

= 

-0,091 
0,250  

= 

0,025 
0,750  

= 

0,191 
0,016  

= 

0,261 
0,001 

A
c
u

m
u

la
 

fu
n

ç
õ

e
s 

 

Não 

 

108 79,72 
U= 

2723,50 
0,752 

72,89 
U= 

1986,00 
0,002 

76,60 
U= 

2387,00 
0,117 

79,62 
U= 

2713,00 
0,718 

 

Sim 
52 82,13 96,31 88,60 82,33 

T
ip

o
 d

e 

h
o

rá
ri

o
 Horário 

Fixo 
13 85,96 

U= 

884,50 
0,649 

83,38 
U= 

918,00 
0,812 

74,85 
U= 

882,00 
0,639 

85,69 
U=  

888,00 
0,660 

Horário por 

turnos 
147 80,02 80,24 81,00 80,04 

D
ia

s 
d

e
 b

a
ix

a
 p

o
r
 

m
a

te
r
n

id
a

d
e/

p
a

te
r
n

id
a

d
e
 n

o
 

ú
lt

im
o

 a
n

o
 

 

 

Sem dias de 

baixa 

 

 

146 80,79 

U= 

979,00 
0,790 

80,84 

U= 

973,00 

 

0,763 

80,28 

U= 

989,50 
0,841 

78,83 

U=  

778,00 
0,124 

 

 
Com dias de 

baixa 

 
 

14 77,43 77,00 82,82 97,93 

Legenda:  - Coeficiente de Correlação de Spearman; U - Teste de Mann-Whitney; CITRTI – Contrato Individual de Trabalho a termo 
resolutivo incerto; CITRC – Contrato Individual de Trabalho a termo resolutivo certo; CTTI – Contrato de Trabalho por Tempo 

Indeterminado; UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes; UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos Coronários; SU – 

Serviço de Urgência. 
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A relação entre as variáveis socioprofissionais e as dimensões da ESPE mostrou que o tipo de 

serviço onde trabalha se relacionou significativamente com sobrecarga sendo que os 

enfermeiros do SUP apresentaram uma média de ordens de 98,68, relativamente aos que 

trabalhavam em UCIP (média de ordens=75,74) e UCIC (média de ordens=63,97), (p<0,001). 

Também se observaram médias significativamente superiores de sobrecarga nos enfermeiros 

que referiram acumular funções (média de ordens=96,31) relativamente aos que não 

acumulavam (média de ordens=72,89); p=0,002.  

Existem ainda correlações positivas do contacto com a morte e dor com o número de faltas ao 

trabalho no último ano (=0,193; p<0,05) e com o tempo de interação com o utente/doente 

(=0,191; p<0,05). A ambiguidade de papel está também positivamente correlacionada com o 

tempo de interação com o utente/doente (=0,261; p<0,01). 

Na Tabela 8 apresentam-se os resultados do estudo da associação entre SB e suas dimensões 

com as variáveis socioprofissionais. 
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Tabela 8. Associação entre SB e suas dimensões com as variáveis socioprofissionais (n=160) 

 

Variáveis 

Socioprofissionais 

 Síndrome de Burnout Exaustão Emocional Despersonalização Reduzida Realização Pessoal 

n Média 

ordens 
Teste P 

Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Tempo de serviço 160  
=  

 -0,083 
0,3  

= 

-0,171 
0,03  

=  

0,019 
0,82  

=  

-0,022 
0,78 

Tempo serviço 

enfermagem 
160  

=  

-0,062 
0,44  

=  

 -0,122 
0,12  

=  

-0,021 
0,79  

=  

 -0,008 
0,92 

V
ín

c
u

lo
 à

 

in
st

it
u

iç
ã
o
 CITRTI 22 92,18 

Kruskal-

Wallis 

3,72 

0,29 

89,57 

Kruskal

-Wallis 

1,71 

0,64 

100,52 

Kruskal

-Wallis 

8,93 

0,03 

90,16 

Kruskal-

Wallis 

1,98 

0,58 
CITRC 26 73,38 79,69 69,44 74,06 

CTTI 100 81,82 80,18 81,71 81,12 

Outro 12 63,54 68,33 57,71 71,63 

F
u

n
ç
õ
e
s 

d
e 

g
e
st

ã
o

 

d
e
 e

q
u

ip
a

s 

 

Não 

 

120 83,08 

U= 

2090,5 
0,22 

84,11 

U=  

1967 
0,09 

79,26  

U=  

2251,5 

 

0,55 

83,31 

U=  

2063 
0,18 

 

Sim 

 

40 72,76 69,68 84,21 72,08 

S
e
r
v
iç

o
 

 

UCIP 60 87,41 Kruskal-

Wallis 

2,41 

0,3 

83,43 Kruskal

-Wallis 

1,2 

0,55 

94,47 Kruskal

-Wallis 

10,17 

0,01 

81,58 Kruskal-

Wallis 

2,76 

0,25 UCIC 36 79,51 84,29 65,88 89,85 

SU 64 74,58 75,63 75,63 74,23 

Tempo no  

serviço atual 
160  

=  

0,019 
0,81  

=  

 -0,064 
0,42  

=  

 0,002 
0,98  

=  

 0,088 
0,27 

Horas semanais de 

trabalho 
160  

= 

0,133 
0,1  

= 

0,182 
0,02  

= 

0,028 
0,73  

= 

0,085 
0,29 

Faltas ao trabalho - 

último ano 
160  

= 

0,052 
0,52  

= 

0,052 
0,51  

= 

0,028 
0,72  

= 

0,027 
0,73 

Interação com o 

utente/doente 
160  

= 

-0,045 
0,57  

= 

-0,07 
0,38  

= 

0,003 
0,97  

= 

0,005 
0,95 

A
c
u

m
u

la
 

fu
n

ç
õ

e
s 

 

Não 

 

108 80,61 
U= 

2796 
0,97 

79,51 
U= 

2701 
0,7 

80,48 
U=  

2806 
0,99 

81,05 
U=  

2749 
0,83 

 

Sim 
52 80,27 82,56 80,54 79,37 

T
ip

o
 d

e 

h
o

rá
ri

o
 Horário 

Fixo 
13 67,5 

U= 

786,5 
0,29 

61,54 
U= 

709 
0,12 

77,31 
U= 

914 
0,79 

65,85 
U=  

765 
0,23 

Horário por 

turnos 
147 81,65 82,18 80,78 81,8 

D
ia

s 
d

e
 b

a
ix

a
 p

o
r
 

m
a

te
r
n

id
a

d
e/

p
a

te
r
n

id
a

d
e
 n

o
 

ú
lt

im
o

 a
n

o
 

 

 

Sem dias de 

baixa 

 

 

146 79,55 

U= 

883 
0,4 

80,73 

U= 

988 

 

0,84 

79,55 

U= 

883,5 
0,39 

79,19 

U=  

830,5 
0,24 

 

 

Com dias de 
baixa 

 

 

14 90,43 78,07 90,39 94,18 

Legenda:  - Coeficiente de Correlação de Spearman; U - Teste de Mann-Whitney; CITRTI – Contrato Individual de Trabalho a termo 

resolutivo incerto; CITRC – Contrato Individual de Trabalho a termo resolutivo certo; CTTI – Contrato de Trabalho por Tempo 
Indeterminado; UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes; UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos Coronários; SU – 
Serviço de Urgência. 
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Os resultados mostram a existência de uma correlação negativa da exaustão emocional ( = -

0,171; p<0,05), mas de baixa intensidade, entre o tempo de serviço e a exaustão emocional, 

indicando que quanto mais é o tempo de serviço, menor é a exaustão emocional. A exaustão 

emocional correlacionou-se com o número de horas semanais de trabalho (=0,182; p<0,05), 

indicando que quanto mais horas semanais de trabalho, maior a exaustão emocional. 

Existem também diferenças significativas da despersonalização quanto ao vínculo à instituição 

(p=0,030) e ao serviço (p=0,006). A análise das médias mostra que os enfermeiros com CITRTI 

(média de ordens=100,52) apresentam níveis de despersonalização mais elevados. No que 

respeita ao serviço, os enfermeiros da UCIP (média de ordens=94,47) são os que apresentam 

níveis de despersonalização mais elevados. 

Na Tabela 9 apresentam-se os resultados estudo da associação entre PR e suas dimensões com 

as variáveis socioprofissionais (n=160).  
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Tabela 9. Associação entre PR e suas dimensões com as variáveis socioprofissionais (n=160) 

Variáveis 

Socioprofissionais 

 Personalidade Resistente: Dimensões 

Compromisso Falta de Controlo Desafio 

N 
Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Média 

ordens 
Teste p 

Tempo de serviço 160  =0,039 0,628  =0,055 0,489  =0,051 0,522 

Tempo de serviço 

enfermagem 
160 

 
=0,004 0,958  =0,085 0,285  = -0,004 0,964 

V
ín

c
u

lo
 à

 

in
st

it
u

iç
ã
o
 CITRTI 22 75,34 

Kruskal-

Wallis 

0,52 

0,915 

96,70 
Kruskal-

Wallis 

5,52 

0,137 

70,07 
Kruskal-

Wallis 

1,80 

0,615 
CITRC 26 84,58 68,25 78,04 

CTTI 100 80,34 81,59 82,76 

Outro 12 82,50 68,25 86,13 

F
u

n
ç
õ
e
s 

d
e 

g
e
st

ã
o
 d

e
 

e
q

u
ip

a
s 

 

Não 

 

120 77,55 
 

U=2046,50 

 

0,156 

82,90 
 

U=2112,50 

 

0,252 

75,03 

U=1744,00 0,006 
 

Sim 

 

40 89,34 73,31 96,90 

S
e
r
v
iç

o
 UCIP 60 88,02 

Kruskal-

Wallis 

3,77 

0,152 

71,10 
Kruskal-

Wallis 

7,93 

0,019 

87,53 
Kruskal-

Wallis 

2,82 

0,244 
UCIC 36 69,49 98,19 72,89 

SU 64 79,65 79,36 78,19 

Tempo no serviço 

atual 
160  = -0,127 0,109  =0,095 0,230  = -0,053 0,505 

Horas semanais de 

trabalho 
160  = ,055 0,487  =0,039 0,622  =0,000 0,996 

Faltas ao trabalho 

último ano 
160  =0,052 0,516  = -0,011 0,886  =0,211 0,008 

Interação com o 

utente/doente 
160  = ,137 0,085  = -0,203 0,010  =0,225 0,004 

A
c
u
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u

la
 

 F
u

n
çõ

e
s 

 

Não 

 

108 82,75 

U=2565,00 0,368 

80,97 
 

U=2757,50 

 

0,852 

80,11 

U=2765,50 0,870 
 

Sim 

 

52 75,83 79,53 81,32 

T
ip
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e 

h
o

rá
ri

o
 Horário 

Fixo 
13 86,88 

U=872,50 0,598 

58,73  

U=672,50 

 

0,074 

96,54 

U=747,00 0,168 
Horário 

por turnos 
147 79,94 82,43 79,08 
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ix
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id
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 ú
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Sem dias 

de baixa 

 

 

146 81,88 

U=820,00 0,214 

79,96 

U=943,00 0,630 

78,77 

U=770,00 0,107 

 

 

Com dias 

de baixa 

 

14 66,07 86,14 98,50 

Legenda:  - Coeficiente de Correlação de Spearman; U - Teste de Mann-Whitney; CITRTI – Contrato Individual de Trabalho a termo 
resolutivo incerto; CITRC – Contrato Individual de Trabalho a termo resolutivo certo; CTTI – Contrato de Trabalho por Tempo 

Indeterminado; UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes; UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos Coronários; SU – 
Serviço de Urgência. 

Relativamente às associações das variáveis socioprofissionais com as dimensões da PR, os 

enfermeiros que têm funções de gestão de equipas (média de ordens=96,90), têm pontuações 

mais elevadas na dimensão desafio, comparativamente aos que não têm (média de 
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ordens=75,03; p=0,006). Os resultados mostram também que quanto maior é o número de faltas 

no último ano (=0,211; p<0,01) e quanto maior o tempo de interação com o utente/doente 

(=0,225; p<0,01), mais elevada é a pontuação na dimensão desafio.  

Os enfermeiros da UCIC apresentaram pontuações significativamente mais elevadas na falta de 

controlo (média de ordens=98,19; p=0,019), comparativamente com as dos outros serviços. A 

dimensão falta de controlo está negativamente correlacionada com o tempo de interação com o 

utente/doente (= -0,203; p<0,01), indicando que quanto maior é esse tempo, menor é a falta 

de controlo.  

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados do estudo das correlações entre as dimensões da ESB 

e dimensões da SPE (n=160). 

Tabela 10. Correlações entre as dimensões da SB e das dimensões do SPE (n=160) 

   

Escala Síndrome de Burnout  

Escala de Stresse Profissional em Enfermeiros 

Interação 

Conflituosa 
Sobrecarga 

Contacto com a 

Morte e Dor 

Ambiguidade 

de Papel 

Escala Síndrome de Burnout 0,445*** 0,433*** 0,199* 0,472*** 

Exaustão Emocional 0,332*** 0,527*** 0,193* 0,477*** 

Despersonalização 0,348*** 0,096 0,144 0,101 

Reduzida Realização Pessoal 0,404*** 0,391*** 0,146 0,476*** 

Legenda: Valores de significância do Coeficiente de Correlação de Spearman: *p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001. 

De uma forma geral, a ESB e as suas dimensões têm correlações positivas com as dimensões 

da ESPE, indicando que pontuações elevadas na ESB estão associadas a elevados níveis de 

stress profissional em enfermeiros. 

Apenas não se observam correlações significativas nas correlações da despersonalização com 

a sobrecarga, com o contacto com a morte e dor e com a ambiguidade de papel. A correlação 

da dimensão contacto com a morte e dor também não é significativa com a reduzida realização 

pessoal. 

Na Tabela 11 apresentam-se os resultados do estudo das correlações entre as dimensões da ESB 

e dimensões da EPR (n=160). 
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Tabela 11. Correlações entre as dimensões da ESB e dimensões da EPR (n=160) 

Escala Síndrome de Burnout 
Escala de Personalidade Resistente 

Compromisso  Falta de Controlo  Desafio  

Síndrome de burnout  -0,514*** 0,542*** -0,353*** 

Exaustão Emocional -0,525*** 0,409*** -0,349*** 

Despersonalização -0,220** 0,320*** -0,196* 

Reduzida Realização Pessoal -0,472*** 0,605*** -0,283*** 

Legenda: Valores de significância do Coeficiente de Correlação de Spearman: *p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001. 

Tanto a ESB como as suas dimensões estão negativamente correlacionadas com as dimensões 

compromisso e desafio, indicando que pontuações elevadas na ESB e nas suas dimensões 

correspondem a baixos níveis de compromisso e de desafio. Pelo contrário, as correlações com 

a dimensão falta de controlo são positivas, ou seja, quanto mais elevadas são as pontuações na 

ESB e nas suas dimensões, maior é a falta de controlo.  

Na Tabela 12 apresentam-se os resultados dos estudos das correlações entre as dimensões da 

EPR com as dimensões da ESPE (n=160).  

Tabela 12. Correlações entre as dimensões da EPR com as dimensões da ESPE (n=160) 

Escala de Personalidade Resistente 

Escala de Stresse Profissional em Enfermeiros 

Interação 

Conflituosa 
Sobrecarga 

Contacto com a 

Morte e Dor  

Ambiguidade 

de Papel  

Compromisso -0,275*** -0,289*** 0,171* -0,391*** 

Falta de Controlo 0,425*** 0,236*** 0,027 0,467*** 

Desafio -0,258** -0,079 0,141 -0,277*** 

Legenda: Valores de significância do Coeficiente de Correlação de Spearman: *p 0,05; **p<0,01; *** p<0,001. 

A correlação do compromisso é negativa com as dimensões interação conflituosa, sobrecarga e 

ambiguidade de papel. Por outro lado, a correlação da dimensão compromisso com a dimensão 

contacto dor e morte é positiva, mas de baixa intensidade. A dimensão falta de controlo está 

positivamente correlacionada com as dimensões interação conflituosa, sobrecarga e 

ambiguidade de papel, mas não com a dimensão contacto com a morte e dor. A dimensão 

desafio está negativamente correlacionada com as dimensões interação conflituosa e 

ambiguidade de papel, mas não com as dimensões sobrecarga e contacto com a morte e dor. 

Face aos resultados obtidos e no que concerne às hipóteses, verificou-se que: 

H1- Foi parcialmente confirmada, pois apenas existem diferenças estatisticamente significativas 

quando associámos a dimensão contacto com a morte e dor com o sexo, as mulheres 

apresentaram um valor significativamente superior, média de ordens=87,14, em relação 

aos homens, média de ordens=64,05 (p=0,004). 
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H2- Não foi confirmada, pois os resultados mostraram que nenhuma das variáveis 

sociodemográficas se encontra significativamente associada com a ESB ou com as suas 

dimensões. 

H3- Não foi confirmada, pois não se verificaram associações significativas entre a EPR ou as 

suas dimensões com as variáveis sociodemográficas. 

H4- Foi parcialmente confirmada, pois os enfermeiros do SU apresentaram maior pontuação na 

dimensão sobrecarga do que os restantes. Os enfermeiros que acumulavam funções 

apresentaram também maior sobrecarga do que os que não acumulam. Existem ainda 

correlações positivas da dimensão contacto com a morte e dor com o número de faltas ao 

trabalho no último ano e com o tempo de interação com o utente/doente. A ambiguidade 

de papel esteve também positivamente correlacionada com o tempo de interação com o 

utente/doente. 

H5- Foi parcialmente confirmada, pois os resultados apresentaram a existência de uma 

correlação negativa da exaustão emocional, mas de baixa intensidade, entre o tempo de 

serviço, indicando que quanto mais o tempo de serviço, menor é a exaustão emocional. A 

exaustão emocional está também correlacionada com o número de horas semanais de 

trabalho, indicando que quanto mais horas semanais de trabalho, maior é a exaustão 

emocional. Verificaram-se também diferenças significativas da despersonalização quanto 

ao vínculo à instituição e ao serviço. Os enfermeiros com CITRTI apresentam níveis de 

despersonalização mais elevados. No que respeita ao serviço, os enfermeiros da UCIP são 

os que apresentam níveis de despersonalização mais elevados. 

H6- Foi parcialmente confirmada, pois os enfermeiros que tinham funções de gestão de equipas 

apresentaram pontuações mais elevadas na dimensão desafio, comparativamente aos que 

não têm. Os resultados indicaram que quanto maior é o número de faltas no último ano e 

quanto maior o tempo de interação com o utente/doente, mais elevada é a pontuação na 

dimensão desafio. Os enfermeiros da UCIC apresentaram pontuações significativamente 

mais elevadas na dimensão falta de controlo, comparativamente com os dos outros 

serviços. A dimensão falta de controlo está negativamente correlacionada com o tempo de 

interação com o utente/doente, indicando que quanto maior é esse tempo, menor é a falta 

de controlo.  
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H7- Foi parcialmente confirmada, pois de uma forma geral, a ESB e as suas dimensões 

apresentaram correlações positivas com as dimensões da ESPE, indicando que pontuações 

elevadas na ESB estão associadas a elevados níveis de stresse profissional. Não se 

observam correlações significativas nas correlações da dimensão despersonalização com 

as dimensões sobrecarga, contacto com a dor e morte e ambiguidade de papel. A correlação 

da dimensão contacto com a dor e morte também não é significativa com a dimensão 

reduzida realização pessoal. 

H8- Foi parcialmente confirmada, pois tanto a ESB como as suas dimensões estão 

negativamente correlacionadas com as dimensões compromisso e desafio, indicando que 

pontuações elevadas na ESB e nas suas dimensões correspondem a baixos níveis de 

compromisso e de desafio, e vice-versa. Pelo contrário, as correlações com a dimensão 

falta de controlo são positivas, ou seja, quanto mais elevadas são as pontuações na ESB e 

nas suas dimensões, maior é a dimensão falta de controlo.  

H9- Foi parcialmente confirmada, uma vez que a correlação da dimensão compromisso foi 

negativa com as dimensões interação conflituosa, sobrecarga e ambiguidade de papel. Por 

outro lado, a correlação da dimensão compromisso com a dimensão contacto com a morte 

e dor foi positiva, mas de baixa intensidade. A dimensão falta de controlo está 

positivamente correlacionada com as dimensões interação conflituosa, sobrecarga e 

ambiguidade de papel, mas não com a dimensão contacto com a morte e dor. A dimensão 

desafio está negativamente correlacionada com as dimensões interação conflituosa e 

ambiguidade de papel, mas não com as dimensões sobrecarga e contacto com a morte e 

dor. 

Dada a complexidade das associações e correlações entre as variáveis em estudo e a necessidade 

de as identificar com precisão, tivemos de formular um número considerável de hipóteses. 

Assim, para permitir uma leitura mais simplificada e perceber as relações entre as variáveis do 

nosso estudo, apresenta-se o diagrama (Figura 5). 
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Figura 5. Síntese das associações das variáveis sociodemográficas e socioprofissionais com as dimensões das 

escalas de stresse profissional em enfermeiros, síndrome de burnout e personalidade resistente  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A SB é considerada um problema de saúde ocupacional, sendo uma situação do interesse de 

todos, especificamente dos enfermeiros. É essencial adotar medidas aos diferentes níveis de 

prevenção, sendo uma das estratégias mais eficazes a identificação dos fatores de SPE, para se 

intervir previamente à ocorrência da SB, o que poderá contribuir para obter ganhos em saúde, 

em particular em enfermeiros (A. Silva, Nora & Oliveira, 2017; Caballero Pedraza, Contreras 

Torres, Vega Chávez & Gómez Shaikh, 2017; Hamdam & Hamra, 2017; Lahana et al., 2017). 

Com o estudo desenvolvido pretendeu-se analisar a associação entre as dimensões de SPE, SB 

e suas dimensões, bem como as dimensões de PR com as variáveis sociodemográficas e 

socioprofissionais, também foi analisada a correlação entre as dimensões de SPE, da SB e da 

PR, em enfermeiros a exercer funções em UCIs (coronários e polivalentes) e SU, em hospitais 

da ARS Norte. A organização deste capítulo está de acordo com a sequência das hipóteses 

formuladas. 

A amostra do presente estudo foi constituída por 160 enfermeiros com uma média de idades 

35,6 e desvio-padrão de 8,8 anos e um intervalo de variação dos 22 aos 65 anos, 

maioritariamente do sexo feminino (71,3%), resultados similares foram encontrados em outros 

estudos (Caballero Pedraza et al., 2017; F. Freitas, Vannuchi, Haddad, Silva & Rossaneis, 2017; 

G. Silva, Avelino, Gouveia, Madeira & Avelino, 2014; Lahana et al. 2017; M. Ferreira & 

Ferreira, 2014; M. Pereira, 2013). Quanto ao estado civil, a maioria era casada (51,3%) e referiu 

que tinha parceiro habitual (83,1%), resultados similares aos reportados por Caballero Pedraza 

et al. (2017), Carlotto (2011), F. Freitas et al. (2017), Garrosa et al. (2008), Marôco et al. (2016), 

Mendes et al. (2015), Moreira, Kilimnik e Couto (2013), M. Pereira (2013) e Tavares, Sousa, 

Silva e Kestenberg (2014). Dos 160 enfermeiros da amostra, a maioria referiu não ter filhos 

(54,4%), este resultado pode dever-se ao facto de estarmos perante uma amostra com idades 

mais baixas e que ainda não tem filhos, também poderá estar a adiar a decisão em virtude do 

grau de exigência/sobrecarga no que concerne ao horário, outros estudos realizados por 

Decezaro et al. (2014), M. Ferreira e Ferreira (2014), Meneghini et al. (2011) e J. Oliveira et al. 

(2014), confirmaram esta tendência.  

Quanto aos anos na profissão de enfermagem, os enfermeiros da amostra apresentavam uma 

média de 12,1 anos com um desvio-padrão de 8,7; relativamente ao tempo de serviço a média 
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era de 11,4 anos e desvio-padrão 8,9 e o tempo médio no serviço atual é de 7,1 anos e desvio-

padrão 6,5, pode relacionar-se com o facto de nestes serviços ser exigido aos profissionais um 

período de integração superior e também não ser facilitada pelos gestores, a rotatividade de 

profissionais, conforme nos mostram os resultados de outros estudos de R. Freitas et al., (2015), 

o tempo médio dos enfermeiros no SU era de 3 a 10 anos; no estudo de Hamdam e Hamra 

(2017), o tempo médio era inferior a 5 anos; e no estudo de J. Silva et al. (2015), o tempo na 

UCI era de 1 a 7 anos, indicando uma tendência similar. 

Relativamente à situação laboral/vínculo à instituição, a maioria (62,5%) referiu deter um 

CTTI, no estudo de S. Silva (2016), foram encontrados resultados similares.  

A maioria dos enfermeiros que participou no estudo (84,4%) assumiu que trabalhava em média 

40 horas semanais, outro estudo realizado por M. Pereira (2013) indica uma média de horas de 

trabalho semanal inferior, no entanto, a média encontrada no presente estudo explica-se pelo 

facto de a recolha de dados ter ocorrido no período em que estavam em vigor as medidas de 

austeridade em Portugal, em que o número de horas de trabalho por semana foi aumentado. 

Também a maioria (67,5%) referiu não acumular funções em outros serviços/ instituições e 

(91,9%) trabalhava por turnos, os resultados encontrados são similares aos obtidos por S. Silva 

(2016). Dos que trabalham por turnos, predominam os que não têm sequência estável (53,6%), 

M. Ferreira e Ferreira (2014) encontraram resultados similares. 

A maioria dos enfermeiros (83,8%) não faltou durante o ano que antecedeu a aplicação do 

questionário, dos que faltaram 8,8% foi por baixa de maternidade/paternidade. 

Relativamente à interação com os utentes/doentes, a maioria (90,6%) referiu que interage com 

os utentes/doentes acima de 40% do seu tempo de jornada diária, valores que se podem dever 

ao facto dos serviços onde foram aplicados os questionários serem serviços de contacto 

constante com os utentes/doentes. 

Quanto ao SPE, relativamente à sobrecarga, observou-se uma média de 2,98 e desvio-padrão 

de 0,54, no que se refere ao contacto com a morte e dor, média de 2,92 e desvio-padrão 0,48, 

em relação a estas duas dimensões verificou-se que o valor se situa acima do ponto médio da 

escala. No que concerne à interação conflituosa, a média foi de 2,07 e desvio-padrão 0,50 e de 

ambiguidade de papel, média de 2,12 e desvio-padrão 0,51, em relação a estas duas dimensões, 

verificou-se que o valor se situa abaixo do ponto médio da escala, o que vai ao encontro do 

estudo de Valeretto e Alves (2013), onde afirmam que a enfermagem se encontra como 
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profissão de risco para o stresse ocupacional através de problemas organizacionais, como: 

trabalho por turnos, falta de pessoal, falta de recursos materiais, sobrecarga laboral, falta de 

autonomia, relacionamento interpessoal, desvalorização, baixos salários, grande 

responsabilidade e sobrecarga emocional. Estes resultados vão também ao encontro do estudo 

realizado por Mendes et al. (2015), onde se observou um valor significativo no nível de stresse. 

Na análise da SB, a dimensão exaustão emocional apresentou média mais elevada 2,55 e desvio-

padrão 0,68, seguindo-se a dimensão despersonalização, com média de 1,86, desvio-padrão 

0,44 e, por fim, a dimensão reduzida realização pessoal, com média de 1,77, desvio-padrão 

0,50, sendo que a primeira dimensão apresenta uma pontuação próxima do ponto médio da 

escala e as duas restantes abaixo do ponto médio da escala. Estes resultados vão ao encontro da 

sequência apresentada por Leiter e Maslach (1988). Outros estudos fundamentam estes 

resultados: M. Pereira (2013), onde a dimensão exaustão emocional foi a que apresentou média 

mais elevada, seguiu-se a despersonalização e, por último, a reduzida realização pessoal; P. 

Queirós (1998) que, ao estudar um grupo de enfermeiros de cuidados intensivos, identificou 

um nível de burnout mais elevado nas componentes exaustão emocional e despersonalização e 

paradoxalmente reduzida realização pessoal; Toppinen-Tanner, Kalimo e Mutanen (2002); 

Cordes, Dougherty e Blum (1997). Sendo a exaustão emocional o primeiro “sintoma” da SB é 

importante identificá-la para que possam ser tomadas medidas de prevenção. 

Relativamente à PR, na dimensão desafio os enfermeiros apresentaram uma média de 3,18 e 

desvio padrão 0,42, na dimensão compromisso média de 3,14 e desvio-padrão 0,50 e na 

dimensão controlo (dimensão falta de controlo): média de 1,72 e desvio-padrão 0,54. Sendo 

que nas duas primeiras dimensões se verificou um valor acima do ponto médio da escala, 

resultados que vão ao encontro do estudo realizado por F. Freitas et al. (2017), em que 40% dos 

enfermeiros participantes foram considerados com PR, sendo observada uma proporção 

superior (88%) no estudo realizado por R. Silva et al. (2014). 

Quanto à relação entre as variáveis sociodemográficas e as dimensões do SPE, apenas se 

observaram diferenças estatisticamente significativas quando associámos a dimensão contacto 

com a morte e dor e sexo, as mulheres apresentaram um valor significativamente superior, 

média de ordens=87,14, em relação aos homens, média de ordens=64,05 (p=0,004), resultados 

corroborados por J. Santos (2010), que observou diferenças estatisticamente significativas em 

função do género (p=0,000), com valores médios mais altos entre as mulheres no que concerne 

à dimensão contacto com a morte e dor. 
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Na amostra de enfermeiros que participaram no estudo e que referiram ter funções de gestão de 

equipas, apresentaram pontuações significativamente superiores na dimensão desafio, outro 

estudo realizado por F. Freitas et al. (2017), mostrou que os enfermeiros com funções de gestão 

de equipas apresentaram PR ao stresse.  

Os resultados obtidos, mostraram que quanto maior é o número de faltas no último ano 

(=0,211; p<0,01) mais elevada é a pontuação na dimensão desafio, que pode ser explicado 

pelo facto de, no nosso estudo, os enfermeiros que faltaram foi pelo motivo de baixa por 

maternidade/paternidade, que levou a uma mudança positiva na vida pessoal, originando uma 

fonte de novas experiências.  

A dimensão desafio está também positivamente relacionada com o tempo de interação com o 

utente/doente (=0,225; p<0,01), o que pode indicar que a tendência para entenderem a 

mudança como um desafio positivo é um incentivo para o crescimento pessoal o que se torna 

importante quando se cuidam pessoas e com um tempo de interação elevado. 

Os enfermeiros que desempenhavam funções nas UCIC apresentaram pontuações 

significativamente mais elevadas na dimensão falta de controlo (média de ordens=98,19; 

p=0,019), comparativamente com os dos outros serviços que participaram no estudo. A 

dimensão falta de controlo está negativamente correlacionada com o tempo de interação com o 

utente/doente (= -0,203; p<0,01), indicando que quanto maior é esse tempo, menor é a falta 

de controlo, o que pode sugerir que quanto mais tempo o enfermeiro contacta com o  

utente/doente, mais segurança tem para tomar decisões autónomas. 

No que concerne às associações das variáveis socioprofissionais com as dimensões do SPE, os 

enfermeiros do SU apresentaram valores significativamente superiores na dimensão 

sobrecarga, relativamente às UCI e UCIC, no estudo de J. Oliveira et al. (2014) resultados 

similares foram observados, sendo que a “sobrecarga” foi o termo mais utilizado pelos 

enfermeiros deste serviço, porém, J. Santos (2010) mostra não existirem diferenças 

estatisticamente significativas quando analisou SPE, considerado o exercício de funções em SU 

ou de internamento. 

Os enfermeiros que acumulam funções apresentavam pontuações significativamente superiores 

de sobrecarga, resultados similares foram encontrados no estudo de M. Ferreira e Ferreira 

(2014). 
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A dimensão contacto com a morte e dor esteve positivamente correlacionada com o número de 

faltas ao trabalho no último ano (=0,193; p<0,05) e com o tempo de interação com o 

utente/doente (=0,191; p<0,05). A dimensão ambiguidade de papel está também 

positivamente correlacionada com o tempo de interação com o utente/doente (=0,261; 

p<0,01). 

Da associação entre SB e suas dimensões com as variáveis socioprofissionais, concluímos que 

existe uma correlação negativa significativa entre exaustão emocional e o tempo de serviço (= 

- 0,171; p<0,05), mas de baixa intensidade, indicando que à medida que aumenta o tempo de 

serviço  diminui a exaustão emocional, tem sido mostrado (Andolhe , Barbosa, Oliveira, Costa 

& Padilha, 2015), que os enfermeiros com mais tempo experiência profissional apresentam uma 

probabilidade superior de adotarem estratégias de adaptação a situações que desencadeia 

stresse, o que pode contribuir para a diminuição da exaustão emocional, resultados não 

corroborados pelo estudo de Carloto (2011), onde os enfermeiros com 6 a 10 anos de 

experiência revelaram maior exaustão emocional e pelo estudo de F. Santos, Alves e Rodrigues 

(2009), no qual identificaram maior ocorrência de SB em enfermeiros com 6 a 15 anos de 

experiência. 

A exaustão emocional está também correlacionada com o número de horas semanais de trabalho 

(=0,182; p<0,05), indicando que quanto mais horas semanais de trabalho, maior é a exaustão 

emocional, os resultados obtidos são similares aos encontrados no estudo de Carloto (2011).  

A análise da relação entre vínculo à instituição e despersonalização mostrou que os enfermeiros 

com CITRTI apresentam pontuações de despersonalização significativamente mais elevadas, 

resultados semelhantes foram obtidos no estudo de Lahana et al. (2017), onde se verificou que 

a experiência profissional afetou as dimensões de despersonalização e exaustão emocional. O 

aumento da experiência de trabalho ocasionalmente aumenta a exaustão emocional que, por sua 

vez, pode aumentar os níveis de despersonalização. Segundo Goméz-Urquiza et al. (2017), as 

condições de trabalho também contribuem para o desenvolvimento pontuações elevadas da 

despersonalização em enfermeiros de SU, das quais se destacam: hostilidade em relação aos 

trabalhadores, carga horária elevada, condições contratuais e falta de assertividade.  

No que respeita ao serviço, os enfermeiros da UCIP (média de ordens=94,47) são os que 

apresentam níveis de despersonalização mais elevados, resultados corroborados pelo estudo 

realizado por T. Rodrigues (2012), que afirma que o trabalho em UCIs é complexo, pois são 
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locais de trabalho onde se vivenciam com frequência situações de stresse, e para que a prestação 

de cuidados seja eficiente, cabe ao enfermeiro encontrar formas de solucionar os problemas e 

prestar cuidados implementando os padrões de boas práticas. Carvalhais, Aguilar, Mendonça e 

Ottano (2015) concluíram que os enfermeiros que trabalham em UCIs, tendo em conta as suas 

responsabilidades assistenciais, contacto direto com o doente e família, apresentam maior 

vulnerabilidade para manifestações de esgotamento físico e emocional, havendo assim uma 

associação positiva entre burnout e fatores organizacionais, carga de trabalho e experiências no 

local de trabalho. Também Hamdam e Hamra (2017), no seu estudo, verificaram que os 

enfermeiros apresentaram pontuações de despersonalização superiores a médicos e 

administrativos. Este resultado pode dever-se ao facto de que os enfermeiros têm mais contacto 

com doentes e familiares. 

Da correlação entre as dimensões da SB e as dimensões do SPE, concluímos que, de uma forma 

geral, as dimensões da SB têm correlações positivas com as dimensões do SPE, indicando que 

pontuações elevadas na SB associadas a elevados níveis de stresse profissional. Apenas não se 

observam correlações significativas nas correlações da despersonalização com a sobrecarga, 

com o contacto morte e dor e com a ambiguidade de papel, resultados similares foram obtidos 

no estudo de M. Pereira (2013). A correlação da dimensão contacto morte e dor também não é 

significativa com a reduzida realização pessoal, em consonância com o estudo de Lorenz, 

Benati e Sabino (2010), em que os resultados indicaram a presença das três dimensões 

sugestivas de burnout em 7,3% dos enfermeiros (quartil) e 10,22% (tercil), bem como a 

correlação entre domínios dos inventários. A vulnerabilidade para a SB em enfermeiros foi 

potenciada pela vivência de stresse no ambiente de trabalho, também Duarte et al. (2013) 

afirmam que o stresse é um fator importante nos casos de incidência da SB. De uma forma 

geral, mesmo os profissionais de saúde que não tiveram a síndrome diagnosticada, a maioria 

estava exposta a fatores de stresse, e uma parte considerável apresentava sintomas da síndrome: 

exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal, bem como depressão e 

ansiedade. 

Neste estudo, dos resultados obtidos da correlação das dimensões da SB com as dimensões da 

PR podemos afirmar que tanto a SB como as suas dimensões estão negativamente 

correlacionadas com o compromisso e com o desafio, indicando que pontuações elevadas na 

SB e nas suas dimensões correspondem a baixos níveis de compromisso e de desafio, e vice-

versa, resultados semelhantes verificaram-se nos estudos de M. Pereira (2013), Moreno-
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Jímenez et al. (2012) e Garrosa et al. (2008). Pelo contrário, as correlações com a dimensão 

falta de controlo são positivas, ou seja, quanto mais elevadas são as pontuações na SB e nas 

suas dimensões, maior é a falta de controlo, resultados semelhantes foram observados nos 

estudos de M. Pereira (2013), onde se constatou que a falta de controlo apresenta uma relação 

positiva e significativa com a SB e suas dimensões; Garrosa et al. (2008), onde o modelo 

proposto foi um bom preditor das dimensões de burnout (exaustão emocional, 

despersonalização reduzida realização pessoal, entre os preditores significativos encontra-se a 

PR (compromisso, controlo e desafio) e de Moreno-Jímenez et al. (2012), que num estudo com 

enfermeiros, comprovaram a importância das variáveis pessoais positivas na explicação da SB, 

mostrando a associação entre a dimensão controlo e uma menor pontuação de burnout. Também 

no estudo de Ebling e Carlotto (2012) foi identificada uma associação entre as três dimensões 

da SB e traços de PR; este estudo permitiu estabelecer um perfil de risco para a SB, onde se 

destaca a ausência de compromisso, controlo e desafio (traços de PR). 

Quanto à correlação entre as dimensões da PR e as dimensões do SPE, verificámos que as 

correlações da dimensão compromisso são negativas com as dimensões: interação conflituosa, 

sobrecarga e ambiguidade de papel. Por outro lado, a correlação da dimensão compromisso 

com a dimensão contacto dor e morte é positiva, mas de baixa intensidade. A dimensão falta de 

controlo está positivamente correlacionada com as dimensões interação conflituosa, sobrecarga 

e ambiguidade de papel, mas não com a dimensão contacto com a morte e dor. A dimensão 

desafio está negativamente correlacionada com as dimensões interação conflituosa e 

ambiguidade de papel, mas não com as dimensões sobrecarga nem com a dimensão contacto 

com a morte e dor. 
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CONCLUSÃO 

Neste capítulo apresentamos as principais conclusões da presente investigação, tendo em 

consideração as hipóteses formuladas inicialmente e os resultados obtidos. 

Neste estudo participaram 160 enfermeiros, que desempenhavam funções em SUP e UCI 

(coronários e polivalentes) em hospitais da ARS Norte, maioritariamente do sexo feminino e 

com um intervalo de variação de idades entre os 22 e os 65 anos. Verificou-se que os 

enfermeiros apresentavam uma média na profissão de enfermagem de 12,1 anos (desvio-padrão 

de 8,7); sendo o tempo médio no serviço atual é de 7,1 anos (desvio-padrão de 6,5). 

Relativamente à situação laboral/vínculo à instituição, a maioria tinha CTTI (62,5%). Apenas 

um em cada quatro (25,0%) tinha funções de gestão de equipas. Quanto ao serviço, predominam 

os do SU (40,0%). A maioria trabalha 40 horas semanalmente (84,4%), não acumula funções 

em outros serviços/instituições (67,5%) com predomínio do horário por turnos (91,9%). A 

maioria dos enfermeiros (83,8%) não faltou durante o ano que antecedeu a aplicação do 

questionário, dos que faltaram 8,8% foi por baixa de maternidade/paternidade. Relativamente 

à interação com os utentes/doentes, a maioria (90,6%) referiu que interagia com os 

utentes/doentes acima de 40% do seu tempo de jornada diária. 

No que concerne às hipóteses do estudo, salientamos os resultados que confirmam a associação 

entre: 

 A variável sociodemográfica (sexo) e a dimensão contacto com a morte e dor da ESPE, 

sendo que as mulheres apresentaram valores mais elevados, média de ordens=87,14; 

 As variáveis socioprofissionais com as dimensões da ESPE, pois os enfermeiros do SU 

(média de ordens=98,68) apresentaram maior pontuação na dimensão sobrecarga e os 

enfermeiros que acumularam funções (média de ordens=96,31) apresentaram também 

maior sobrecarga. O número de faltas ao trabalho no último ano (=0,193; p<0,05) e o 

tempo de interação com o utente/doente (=0,191; p<0,05) com a dimensão contacto 

com a morte e dor. O tempo de interação com o utente/doente (=0,261; p<0,01) 

apresentou correlação positiva com a ambiguidade de papel; 

 As variáveis socioprofissionais com as dimensões da ESB, uma vez que o número de 

horas semanais de trabalho (=0,182; p<0,05), estava correlacionada com a exaustão 



Conclusão 

 

62 

emocional, indicando que quanto mais horas semanais de trabalho, maior era a exaustão 

emocional. Quanto ao vínculo à instituição (p=0,030) e ao serviço (p=0,006), existiram 

também diferenças significativas da despersonalização; os enfermeiros com CITRTI 

(média de ordens=100,52) apresentaram níveis de despersonalização mais elevados. No 

que respeita ao serviço, os enfermeiros da UCIP (média de ordens=94,47) foram os que 

apresentaram níveis de despersonalização mais elevados; 

 As variáveis socioprofissionais com as dimensões da EPR, os enfermeiros que tinham 

funções de gestão de equipas (média de ordens=96,90) apresentaram pontuações mais 

elevadas na dimensão desafio. Quanto maior foi o número de faltas no último ano 

(=0,211; p<0,01) e quanto maior o tempo de interação com o utente/doente (=0,225; 

p<0,01), mais elevada é a pontuação na dimensão desafio. Os enfermeiros da UCIC 

apresentaram pontuações significativamente mais elevadas na dimensão falta de 

controlo (média de ordens=98,19; p=0,019). O tempo de interação com o utente/doente 

(=-0,203; p<0,01) está negativamente correlacionada com a dimensão falta de 

controlo.  

No que concerne às hipóteses do estudo, salientamos os resultados que confirmam a correlação 

entre: 

 A ESB e as suas dimensões com as dimensões da ESPE, indicando que pontuações 

elevadas na ESB estão associadas a elevados níveis de stresse profissional; 

 A ESB e as suas dimensões estão negativamente correlacionadas com as dimensões 

compromisso e desafio, indicando que pontuações elevadas na ESB e nas suas 

dimensões correspondem a baixos níveis de compromisso e de desafio. Pelo contrário, 

as correlações com a dimensão falta de controlo são positivas, ou seja, quanto mais 

elevadas são as pontuações na ESB e nas suas dimensões, maior é a dimensão falta de 

controlo; 

 A dimensão compromisso é negativa com as dimensões interação conflituosa, 

sobrecarga e ambiguidade de papel. A dimensão falta de controlo está positivamente 

correlacionada com as dimensões interação conflituosa, sobrecarga e ambiguidade de 

papel. A dimensão desafio está negativamente correlacionada com as dimensões 

interação conflituosa e ambiguidade de papel. 
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Os resultados deste estudo permitem-nos compreender o fenómeno em estudo. Dado que se 

trata de um estudo transversal, as conclusões que inferimos dos resultados não são passíveis de 

generalização. Logo, devemos ter alguma precaução, mesmo estando conscientes que foram 

cumpridos os procedimentos metodológicos necessários à obtenção de resultados precisos e 

válidos, designadamente a determinação da consistência interna das escalas utilizadas. No que 

concerne às limitações do nosso estudo, salientamos os critérios de seleção da amostra que deu 

preferência aos profissionais que trabalhavam em SUP e UCI (coronários e polivalentes) em 

hospitais da ARS Norte. Tratando-se de uma amostra de conveniência, não representa toda a 

população de enfermeiros portugueses. Por outro lado, recorreu-se ao questionário como 

instrumento de recolha de dados. Esta medida, de autopreenchimento, pode comportar consigo 

enviesamentos, devidos à desejabilidade social, a respostas aleatórias e ao estilo de resposta, 

como descritas na literatura.  

Apesar de não ser objetivo deste trabalho, parece-nos importante fazer um último apontamento 

para as implicações práticas dos resultados obtidos e da manifestação da vontade em 

colaborarmos com as instituições após a devolução dos resultados, ao nível de programas de 

intervenção para reduzir o stresse e prevenir o burnout, aumentando o engagement e a PR dos 

seus enfermeiros que estão em risco de adoecer pelo trabalho. Assim, consideramos pertinente, 

continuar a investir no indivíduo dotando-o de recursos que lhe permitam enfrentar o stresse 

laboral. A satisfação com o trabalho assume-se também como uma perceção do indivíduo, em 

que o desenvolvimento de competências na área da gestão do stresse (nível individual, grupal 

e organizacional) pode e deve ser encarado como uma prioridade a considerar nas instituições 

de saúde, como um investimento de cuidar da saúde dos que também cuidam, antes do trabalho 

ameaçar o seu bem-estar físico e mental. 
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Apêndice A 

Autorização dos autores da adaptação portuguesa da EPR, da ESB  

e da ESPE 

 

 

Vila Real, 20 de novembro de 2015 

Estimada Professora Conceição Rainho, 

Solicito a permissão para a utilização da escala que validou numa amostra de enfermeiros 

portugueses (num estudo intitulado "Síndrome de Burnout em enfermeiros"), que irá ser aplicada 

num estudo integrado no desenvolvimento da dissertação do Curso Mestrado em Enfermagem da 

Pessoa em Situação Crítica. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Sofia Rodrigues 

Vila Real, 26 de novembro de 2015 

Estimada Sofia Rodrigues, 

Embora seja eu a autora da versão portuguesa do questionário de desgaste profissional em 

enfermeiros, reduzido (QDPE-R)", que validei aquando do desenvolvimento da minha tese de 

doutoramento, no entanto os autores do instrumento original foram (Garrosa, Moreno-Jiménez. Líang 

& González, 2008), aos quais dei conhecimento e a autora principal (Eva Garrosa) emitiu parecer 

favorável. Eu e os autores do instrumento original temos incentivado a sua utilização e agradecemos 

o seu interesse no referido questionário. 

Os melhores cumprimentos 

Maria da Conceição Alves Rainho Soares Pereira. 
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Apêndice B 

Instrumento de recolha de dados 
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Apêndice C  

Operacionalização das variáveis de caracterização 

Variável Tipo Categoria  

Sexo (género) Nominal 
Masculino 

Feminino  
Idade Ordinal Número de anos  

Estado Civil Nominal 

Solteiro 

Casado  

União de Facto 

Divorciado/Separado 

Viúvo 
 

Relações Pessoais Nominal 

Com parceiro habitual 

Sem parceiro habitual 

Sem parceiro 
 

Filhos Nominal 
Sim 

Não  
Número de filhos Ordinal Número de filhos  

Hobbies Nominal 
Sim 

Não  
Tempo que dispende com hobbies Ordinal Número de horas  

Tempo de Serviço Ordinal Número de anos e meses  
Total de anos de serviço na profissão de Enfermagem Ordinal Número de anos e meses  

Situação Laboral/Vínculo à Instituição Nominal 

Contrato Individual de Trabalho 

a termo resolutivo incerto 

Contrato Individual de Trabalho 

a termo resolutivo certo 

Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado 

Outra situação 
 

Categoria Profissional Nominal Categoria Profissional  
Tempo na Categoria Ordinal Número de anos e meses  

Funções de Gestão de Equipas Nominal 
Sim 

Não  

Serviço Actual Nominal 

UCIP 

UCIC 

URGÊNCIA 
 

Tempo de Trabalho no serviço atual Ordinal Número de horas  
Horas de trabalho semanal Ordinal Número de horas  

Acumula funções Nominal 
Sim 

Não  

Tipo de Horário Nominal 
Horário Fixo 

Horário por turnos  
Número de dias que faltou ao trabalho Ordinal Número de dias  

Número de dias de baixa Ordinal Número de dias  

Tempo da jornada de trabalho diária que passa  

em interação com os utentes  
Ordinal 

Mais de 80% 

Entre 80% e 40% 

Entre 39% e 20% 

Menos de 20% 
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Apêndice D 

Pareceres das Comissões de Ética 
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Apêndice E  

Tabelas da associação entre a SB e suas dimensões e Personalidade Resistente e suas 

dimensões com as variáveis sociodemográficas  

 

 


