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Resumo 

Os enfermeiros são profissionais de saúde que, pela inerência das suas funções, lidam 

diariamente com o sofrimento e até perda de vida daqueles que cuidam. O cuidar, em 

enfermagem, pressupõe uma relação empática que se torna essencial ao longo de todo o 

processo, pois o enfermeiro, ao colocar-se no lugar do outro, poderá percecionar e 

compreender mais facilmente as necessidades e o sofrimento das pessoas ao seu cuidado. Os 

enfermeiros são os elementos da equipa multidisciplinar que permanecem mais tempo em 

contacto com o doente e a família e acompanham integralmente as situações de dor e 

sofrimento. Esta exposição intensa e contínua pode desencadear níveis elevados de sofrimento 

e angústia nestes profissionais, visto que existe uma relação inseparável entre o sofrimento do 

doente e o sofrimento do profissional, sendo que, nesta relação interpessoal, cada parte é 

vulnerável à outra. As consequências que esta exposição ao sofrimento do doente/família tem 

nos enfermeiros ainda são pouco conhecidas. Neste sentido, este estudo tem como objetivo 

geral avaliar o sofrimento nos enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários (CSP) num 

Agrupamento de Centros de Saúde do interior Norte de Portugal. Para a sua concretização, 

delineamos os seguintes os objetivos específicos: i) adaptar e validar a Caregiver Grief Scale 

(CGS), para os enfermeiros portugueses em CSP, previamente validada para a população 

portuguesa em cuidadores formais e informais por Vasconcelos-Raposo, Teixeira, Ribeiro, 

Silva e Santos (2017); ii) caracterizar, em termos sociodemográficos e profissionais, a 

amostra em estudo; iii) conhecer o sofrimento dos enfermeiros em CSP nas diferentes 

dimensões (Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento) em função das variáveis 

referidas. Face aos objetivos definidos, delineamos uma metodologia de natureza quantitativa. 

Inicialmente, procedemos à validação da CGS para os enfermeiros portugueses em CSP e 

seguidamente procedemos à avaliação do sofrimento com recurso à escala previamente 

validada para a amostra em estudo. Na recolha de dados foi aplicado um questionário de 

autopreeenchimento aos referidos profissionais (n=100) e para a avaliação do sofrimento foi 

aplicada a CGS. A recolha de dados decorreu entre 19 de fevereiro e 05 de março de 2018. O 

tratamento dos mesmos foi efetuado através do Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 24, e do Analysis of Moments Structures (AMOS), versão 25, com recurso a 

estatística descritiva e inferencial. Como principais conclusões salientam-se: a validação da 

CGS para os enfermeiros portugueses em CSP com um modelo multifatorial de três fatores 

(Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento), revelando boa fiabilidade compósita 
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(0.923) e validade discriminante, sendo os valores encontrados suficientemente robustos para 

a realização de estudos nomotéticos nos enfermeiros em CSP. De um modo geral, o 

sofrimento é maior nos profissionais do sexo feminino, sobretudo nos que têm filhos, com 

companheiro, sem especialização em enfermagem e com mais tempo de serviço. No sexo 

masculino, as médias mais elevadas verificam-se nos enfermeiros sem filhos, sem 

companheiro, com especialização em enfermagem e que têm mais tempo de serviço. O 

sofrimento nos enfermeiros advém da prestação de cuidados ao doente/família em sofrimento 

e de fatores oriundos das organizações de saúde e condições de trabalho. Verifica-se, também, 

médias mais elevadas de sofrimento nos enfermeiros que: frequentemente, prestam cuidados a 

pessoas em fase terminal/cuidados paliativos; lidam com a morte dos seus doentes; 

transmitem a informação da morte à família/cuidador; nunca lidam com situações de 

urgência/emergência; nunca prestam cuidados a pessoas em sofrimento; trabalham nas 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, com carga horária de 35 horas semanais e 

desempenham o papel de cuidadores informais no seio familiar. A excessiva carga de trabalho 

e a prática de horários rígidos são também fontes de sofrimento nos enfermeiros em CSP.  

Palavras-chave: Sofrimento, Enfermeiros, Cuidados de Saúde Primários, Validação, Escala. 
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Abstract 

Nurses are health professionals who, through their inherent functions, deal daily with the 

suffering and even loss of life of those who care. Nursing care presupposes an empathic 

relationship that becomes essential throughout the whole process, because the nurse, putting 

himself in the place of the other, can more easily perceive and understand the needs and the 

suffering of the people in his care. Nurses are the elements of the multidisciplinary team that 

stay in contact with the patient and the family for the longest time and fully accompany the 

situations of pain and suffering. This intense and continuous exposure can trigger high levels 

of suffering and distress in these professionals, since there is an inseparable relationship 

between the suffering of the patient and the suffering of the professional, and in this 

interpersonal relationship, each part is vulnerable to the other. The consequences that this 

exposure to patient / family suffering has on nurses are still poorly understood. In this sense, 

this study has as general objective to evaluate the suffering in nurses in Primary Health Care 

(CSP) in a Grouping of Health Centers in the interior of Northern Portugal. In order to 

achieve this, we outlined the following specific objectives: i) to adapt and validate the 

Caregiver Grief Scale (CGS) for Portuguese nurses in CSP, previously validated for the 

Portuguese population in formal and informal caregivers by Vasconcelos-Raposo, Teixeira, 

Ribeiro, Silva e Santos (2017); ii) characterize the study sample in sociodemographic and 

professional terms; iii) to know the suffering of CSP nurses in the different dimensions 

(Emotional Pain, Relational Loss and Avoidance) as a function of the mentioned variables. In 

view of the defined objectives, we outline a methodology of quantitative nature. Initially we 

proceeded to validate the CGS for Portuguese nurses in CSP and then proceeded to the 

evaluation of the suffering using the previously validated scale for the study sample. In the 

collection of data, a questionnaire was applied to self-sufficiency to these professionals 

(n=100) and to the evaluation of the suffering was applied to CGS. The data collection took 

place between February 19 and March 5, 2018. The treatment was done through SPSS, 

version 24, and AMOS, version 25, using descriptive and inferential statistics. The main 

conclusions are: the validation of the GSB for the Portuguese nurses in CSP with a 

multifactorial model of three factors (Emotional Pain, Relational Loss and Avoidance), 

revealing good composite reliability (0.923) and discriminant validity, being the values found 

sufficiently robust for the accomplishment of nomothetic studies in the nurses in CSP. In 

general, the suffering is greater in female professionals, especially in those who have children, 
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with partners, without specialization in nursing and with more time of service. In males, the 

highest means are found in nurses without children, without partners, with specialization in 

nursing and who have more time of service. Suffering in nurses comes from caring for the 

suffering patient/family and factors from health organizations and working conditions. There 

is also higher means of suffering in nurses who: often provide care for terminally ill persons / 

palliative care; deal with the death of their sick; transmit the death information to the family / 

caregiver; never deal with emergency/emergency situations; never caring for people in 

distress; work in the Personalized Health Care Unit, with a workload of 35 hours per week 

and play the role of informal caregivers within the family. Excessive workload and the 

practice of rigid hours are also sources of suffering in CSP nurses. 

Key words: Suffering, Nurses, Primary Health Care, Validation, Scale. 
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A crescente complexidade do trabalho na área da saúde é marcada pelo desenvolvimento da 

tecnologia, crise financeira, mudanças organizacionais e aumento da carga de trabalho, o que 

coloca diariamente desafios éticos complexos na procura de cuidados de qualidade, com 

implicações diretas na prática profissional dos enfermeiros (Schaefer & Vieira, 2015).  

Nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), a enfermagem desenvolve atividades no âmbito dos 

diferentes níveis de prevenção, integrando o processo de promoção da saúde e prevenção da 

doença, com destaque para as atividades de educação para a saúde, manutenção, 

restabelecimento, coordenação, gestão e avaliação dos cuidados prestados aos indivíduos, 

famílias e grupos da comunidade, prestando também cuidados de apoio domiciliário a pessoas 

mais vulneráveis e em situação de maior risco (Carvalho & Botelho, 2011).  

Na prestação de cuidados, os enfermeiros ao relacionarem-se com o doente/família e restante 

equipa multidisciplinar, estão envoltos num processo de interação contínua e, por 

conseguinte, predispostos a situações eticamente complexas (Schaefer & Vieira, 2015). 

Cuidar implica um relacionamento interpessoal que tem por base uma relação de ajuda, de 

confiança e empatia mútua entre quem cuida e quem é cuidado. Esta relação desenvolve-se 

assente em valores humanos, em relações interpessoais e no conhecimento técnico e científico 

(Gama, 2013). Ao cuidar do outro, torna-se essencial estabelecer uma relação empática, pois o 

cuidar de pessoas implica, necessariamente, o uso de estratégias que facilitem a expressão de 

sentimentos e necessidades. Assim, o enfermeiro ao colocar-se no lugar do outro e consciente 

de si próprio, poderá percecionar e compreender mais facilmente as necessidades da pessoa 

cuidada (Antunes, 2012). Trata-se de um fenómeno complexo que requer envolvimento 

pessoal, social, moral e espiritual do enfermeiro, exigindo respeito, disponibilidade, 

competência, empatia, amor, criatividade, saber ouvir, olhar e tocar (Peixoto, 2014). 

A literatura tem apontado diversos fatores como fonte de sofrimento nos enfermeiros. Estes 

estão relacionados não só com situações clínicas decorrentes da prestação de cuidados ao 

doente em sofrimento ou até perda do mesmo (McCarthy & Gastmans, 2015). Os ambientes 

de trabalho em saúde e a forma como estão organizados são também apontados como fontes 

de sofrimento, podendo favorecer a vivência de situações complexas, geradoras de 

desconforto, impotência profissional, frustração e angústia (Austin, 2016; McCarthy & 

Gastmans, 2015; Weber, 2016). A elevada carga de trabalho do enfermeiro relacionada com a 

falta de profissionais é também um dos fatores mais referidos, uma vez que compromete a 

qualidade dos cuidados prestados, a segurança do doente e implica a perceção de 
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incapacidade para cumprir com a responsabilidade profissional (McCarthy & Gastmans, 

2015; Wolf et al., 2016), podendo conduzir ao desgaste e alienação profissional, porque os 

profissionais deixam de ter tempo para ouvir as necessidades e anseios do doente bem como 

para refletir sobre o seu próprio sofrimento (Maluwa, Andre, Ndebele & Chilemba, 2012). A 

desvalorização profissional do enfermeiro, as expectativas de outros em relação ao seu 

trabalho, a não compreensão da sociedade sobre o papel do enfermeiro e, por vezes, a injusta 

acusação pela fraca qualidade dos cuidados, bem como a falta de reconhecimento pelo seu 

esforço (Harrowing & Mill, 2010), também têm sido citados na literatura.  

Pela natureza dos cuidados que prestam, os enfermeiros experienciam, frequentemente, o 

sofrimento. Trata-se de uma experiência individual e subjetiva que não se transmite, é 

inerente à dimensão psicológica do ser humano e pode interferir nas relações interpessoais e 

no bem-estar psicológico (Viana, 2014), quase sempre acompanhada por uma série de 

emoções intensas entre as quais se destacam a tristeza, a angústia, o medo, o abandono, o 

desespero e muitas outras emoções. Muitas vezes, envolve a pergunta "porquê?" (Ferrell & 

Coyle, 2008). É um estado de aflição severa, provocado por uma ameaça atual, ou percebido 

como iminente, à integridade ou à continuidade da pessoa como um todo (Cassell, 2004; 

Krikorian, Limonero, Román, Vargas & Palacio, 2014). Por ser um fenómeno biopsicossocial 

e espiritual tem repercussões no doente/família, mas também nos profissionais de saúde, 

nomeadamente nos enfermeiros (Peixoto & Borges, 2011).  

O sofrimento é um problema preocupante que afeta os profissionais de enfermagem em 

diferentes contextos de trabalho, podendo gerar sentimentos de insatisfação, sintomas físicos 

e emocionais, cansaço, rotatividade de pessoal e até abandono da profissão (Schaefer & 

Vieira, 2015). Pode interferir no quotidiano destes profissionais levando-os a vivenciar 

consequências negativas, influenciando a sua satisfação pessoal e profissional, tendo um 

impacto importante na qualidade dos cuidados de saúde (McCarthy & Gastmans, 2015).   

 Os enfermeiros são dos grupos profissionais da saúde, que mais de perto lida com problemas 

de ordem física, psicológica e social, sendo classificada como uma das profissões mais 

stressantes e de alto risco (Ribeiro, Fomes & Silva, 2010), na medida em que se deparam com 

situações suscetíveis de exaustão emocional, permanecendo a maioria do seu tempo junto dos 

doentes. A exposição ao sofrimento do doente e família é um evento diário na profissão de 

enfermagem, mas os efeitos que esta exposição, dia após dia, pode ter nos enfermeiros ainda 

são pouco conhecidos. Lindberg (2012), refere que na presença de um doente em sofrimento 
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ou aquando da sua morte, os sentimentos de perda são inevitáveis. Dependendo do tempo 

passado com o doente e com a família e do tipo de relação estabelecida com eles, esses 

sentimentos poderão ser maiores ou menores, no entanto, a autora sublinha que o sofrimento 

ou perda do doente, deixam sempre uma marca nos enfermeiros que lhe prestaram cuidados.  

O quotidiano destes profissionais é atribulado pelo ritmo intenso imposto, pela necessidade de 

conciliar mais do que um trabalho, pelas exigências familiares e até pelo relacionamento 

afetivo, sendo estas algumas das razões que dificultam a perceção do sofrimento. Viana 

(2014), refere que as instituições de saúde investem em novas tecnologias para melhorar a 

qualidade oferecida aos doentes, mas descuram os seus colaboradores, falam de qualidade dos 

serviços, mas esquecem-se da qualidade de vida dos seus profissionais, que passam a maior 

parte do dia no local de trabalho. Neste sentido, é importante construir uma praxis reflexiva 

relativa ao sofrimento, entendendo a perda e a morte como um fenómeno humano. Estamos a 

falar em competências pessoais e de relação, recursos humanos e materiais, programas de 

formação e de reflexão acerca da gestão de emoções (Peixoto & Borges, 2011). De acordo 

com Machado e Melro (2008), refletir e discutir sobre as vicissitudes do trabalho, os eventos 

geradores de satisfação e de sofrimento parece ser uma estratégia necessária para que estes 

profissionais encontrem meios para continuar a trabalhar de forma saudável e as organizações 

de saúde se preocupem em preservar a saúde desses profissionais. 

Na literatura constata-se que o sofrimento daquele que cuida ou cuidou de uma pessoa com 

doença ou problema de saúde tem implicações biopsicossociais, na qualidade de vida, na 

qualidade dos cuidados e influencia a satisfação pessoal e profissional. Deste modo, torna-se 

pertinente o desenvolvimento de estudos que permitam identificar os fatores que influenciam 

o sofrimento dos enfermeiros para a implementação de estratégias que diminuam o seu 

impacto nestes profissionais e possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

(McCarthy & Gastmans, 2015).  

Assim, emerge a necessidade de avaliar o sofrimento dos enfermeiros no sentido de 

consciencializar estes e as instituições de saúde para a implementação de estratégias que 

visem a diminuição do sofrimento e a sobrecarga, mas, para isso, torna-se necessário 

encontrar instrumentos que o permitam fazer de forma fiável e válida. Até à data, a maioria 

das investigações sobre o sofrimento tem-se centrado no sofrimento dos doentes ou 

cuidadores informais, descurando os profissionais de saúde que diariamente se deparam com 

o sofrimento e até perda de vida daqueles de quem cuidam, como é o caso dos enfermeiros.  
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Neste sentido, este estudo tem como objetivo geral avaliar o sofrimento nos enfermeiros em 

CSP num Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do interior Norte de Portugal. Nessa 

perspetiva, este trabalho de Dissertação de Natureza Aplicada encontra-se estruturado sob a 

forma de dois artigos. O primeiro artigo tem por objetivo adaptar e validar a Caregiver Grief 

Scale (CGS), para os enfermeiros portugueses em CSP, já validada para a população 

portuguesa em cuidadores formais e informais por Vasconcelos-Raposo, Teixeira, Ribeiro, 

Silva e Santos (2017). A validação desta escala decorre do facto de esta apresentar itens que 

questionam diretamente sobre a dor e a perda, o que permite avaliar o sofrimento, validar e 

normalizar a sua experiência (Meichsner, Schinköthe & Wilz, 2016). De acordo com estes 

autores, este é um importante instrumento para avaliar efetivamente a natureza multifacetada 

do sofrimento dos cuidadores. O segundo artigo tem por objetivos caracterizar a amostra em 

estudo em termos sociodemográficos e profissionais e conhecer o sofrimento dos enfermeiros 

em CSP nas diferentes dimensões (Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento) em 

função das variáveis referidas. 
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ARTIGO 1 

ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DA CGS NUMA AMOSTRA DE ENFERMEIROS 

PORTUGUESES NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
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Análise Fatorial Confirmatória da CGS numa amostra de Enfermeiros 

Portugueses nos Cuidados de Saúde Primários 

Confirmatory Factorial Analysis of CGS in a sample of Portuguese Nurses 

in Primary Health Care 

 

Pires, L., Monteiro, M. J., Vasconcelos-Raposo, J. 

Resumo 

A exposição dos enfermeiros ao sofrimento e à morte dos seus doentes é um evento diário e 

habitual na sua prática profissional. Os efeitos desta exposição sobre os mesmos, ainda são 

pouco conhecidos. Da revisão da literatura verifica-se a existência de uma vasta informação 

relativamente ao sofrimento de cuidadores. No entanto, existe uma carência de instrumentos, 

em Portugal, que avaliem o sofrimento dos enfermeiros. O presente estudo tem como objetivo 

adaptar e validar a Caregiver Grief Scale (CGS), previamente validada para a população 

portuguesa nos cuidadores formais e informais por Vasconcelos-Raposo, Teixeira, Ribeiro, 

Silva e Santos (2017), para os enfermeiros portugueses nos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP). A amostra foi constituída por 100 enfermeiros que exercem funções nos CSP. A 

recolha de dados foi realizada através de um questionário. Para a análise das propriedades 

psicométricas do instrumento, recorreu-se à Análise Fatorial Confirmatória. Os resultados 

evidenciaram uma estrutura de três fatores (Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento), 

o que contraria a versão original em alemão, assim como a validação prévia em português. A 

versão para enfermeiros apresentou os seguintes índices de ajustamento: χ2/df = 1.609; CFI = 

0.940; GFI = 0.901; RMSEA = 0.078; AIC = 115.965, revelando boa fiabilidade compósita 

(0.923) e validade discriminante. Em conclusão, a CGS apresenta robustez para ser utilizada 

no estudo do sofrimento dos enfermeiros portugueses nos CSP. 

Palavras-chave: Sofrimento, Enfermeiros, Cuidados de Saúde Primários, Caregiver Grief 

Scale, Validação. 
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Abstract 

Nurses' exposure to the suffering and death of their patients is a daily and habitual event in 

their professional practice. The effects of this exposure on them, are still little known. From 

the review of the literature it is verified the existence of ample information regarding the 

suffering of caregivers. However, there is a lack of instruments in Portugal that evaluate the 

suffering of nurses. The present study aims to adapt and validate the Caregiver Grief Scale 

(CGS), previously validated for the Portuguese population in the formal and informal 

caregivers by Vasconcelos-Raposo, Teixeira, Ribeiro, Silva and Santos (2017), for Portuguese 

nurses in Care Primary Health Care (CSP). The sample consisted of 100 nurses who work in 

CSP. Data were collected through a questionnaire. For the analysis of the psychometric 

properties of the instrument, we used the Confirmatory Factor Analysis. The results showed a 

structure of three factors (Emotional Pain, Relational Loss and Avoidance), which contradicts 

the original German version, as well as the previous validation in Portuguese. The nurses' 

version presented the following adjustment indices: χ2/df = 1.609; CFI = 0.940; GFI = 0.901; 

RMSEA = 0.078; AIC = 115,965, showing good composite reliability (0.923) and 

discriminant validity. In conclusion, the CGS presents robustness to be used in the study of 

the suffering of Portuguese nurses in CSP. 

Keywords: Suffering, Nurses, Primary Care, Caregiver Grief Scale, Validation. 

INTRODUÇÃO 

A problemática do sofrimento tem vindo a ser estudada desde a cultura ancestral dos nossos 

antepassados, embora com importância e significados diferentes. De acordo com Cerqueira 

(2011), apenas no século XVI foi atribuído significado à experiência de sofrimento, tal como 

a uma experiência de dor. Hoje, o sofrimento é reconhecido como algo que afeta a unidade e 

integridade da pessoa, provocando uma rutura na sua identidade e, consequentemente, no 

bem-estar e na saúde.   

À semelhança de outras profissões, a enfermagem tem evoluído com base em diversos 

contextos tecnológicos, culturais, económicos, políticos, filosóficos e sociais (Vieira, 2009), 

ultrapassando várias etapas de evolução, ao nível do desempenho profissional, na procura e 

aquisição de novos conhecimentos científicos, na formação e na investigação (Gama, 2013). 
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A enfermagem, enquanto profissão, é responsável pela prestação de cuidados que asseguram 

ou melhoram a saúde da pessoa, ajudando-a a restabelecer, tão rápido quanto possível, a 

máxima capacidade funcional. É, simultaneamente, uma arte e uma ciência, que defende uma 

visão holística da pessoa e dos cuidados a prestar, tendo em conta as suas potencialidades e 

fragilidades (Fernandes, Monteiro & Alves, 2006; Ribeiro, 2008). Assente na ética, nos 

valores e no compromisso do enfermeiro em ajudar aqueles que estão ao seu cuidado, 

caracteriza-se pela complexidade do cuidado contínuo e pela proximidade na relação com o 

doente, família e outros elementos da equipa de saúde (Barlem & Ramos, 2015). 

Acompanhar o percurso do doente e tomar consciência do sofrimento do outro, de quem 

cuidamos, face ao resultado final da intervenção profissional, poderá resultar tanto em 

satisfação como em sofrimento. Apresenta-se como fonte de satisfação quando traz realização 

pessoal e o profissional desenvolve as suas potencialidades humanas através do exercício da 

profissão, sentindo-se útil à sociedade. No entanto, quando existe submissão e repressão, o 

trabalho passa a ser um mero serviço prestado, podendo desencadear repressão das 

potencialidades humanas e, consequentemente, insatisfação, angústia e sofrimento (Paula et 

al., 2010).  

Deste modo, considera-se que o sofrimento constitui um aspeto único da experiência do 

cuidar. O termo “cuidado” significa “aquilo que propicia a cura”, o que pressupõe a “arte” de 

curar. O cuidado está relacionado com o respeito pelo desejo do outro, com a aceitação do 

outro tal como ele é, com a satisfação das suas necessidades e com a partilha das suas 

angústias. O cuidar é uma atitude que envolve responsabilidade, preocupação e afeto com o 

outro, sendo por isso, algo que vai muito para além do ato (Coelho & Ferreira, 2015). Tem na 

base uma relação interpessoal, direta e empática, isto é, cuidar de alguém é ajudá-lo a ser na 

sua singularidade e na sua especificidade, com o objetivo de reconquistar a sua autonomia e a 

sua identidade pessoal (Gama, 2013). O ato de cuidar está inserido em todas as culturas, é 

manifestado sob diferentes formas e expressões (Mafra, 2011) e está relacionado com 

questões sociais, de género, idade, cultura e laços de parentesco (Hedler, Santos, Faleiros & 

Almeida, 2016). 

Cuidar de doentes envolve imprevisibilidade e complexidade ligadas à dor, sofrimento, 

impotência, angústia, medo, desespero, desamparo e constatação da finitude humana. Ao 

proporcionarem os cuidados ao doente, os cuidadores promovem o seu bem-estar físico, 

psicológico e social, mas é também importante adotarem uma postura que vá além das suas 
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competências técnicas, ou seja, auxiliar o doente a superar do seu sofrimento (Machado & 

Merlo, 2008). Esta dimensão da intervenção implica um envolvimento emocional que, por sua 

vez, poderá implicar maior ou menor intensidade de sofrimento face ao resultado final. A 

prestação de cuidados realizada de acordo com um protocolo e um código ético e 

deontológico é denominada cuidado formal (Hedler et al., 2016), sendo que os enfermeiros, 

no exercício da sua profissão, ao prestarem cuidados de saúde são considerados cuidadores 

formais. 

Na relação enfermeiro/doente, o cuidador e a pessoa cuidada, mesmo sem terem qualquer tipo 

de relacionamento prévio, tornam-se “íntimos” num curto espaço de tempo. No processo de 

realização das tarefas técnicas e no investimento afetivo, para a melhoria do doente, criam-se 

as condições para o cuidador sofrer com a dor ou perda da pessoa cuidada. Por outro lado, o 

sofrimento dos profissionais também se relaciona com o facto de não terem como expressar 

os próprios sentimentos, o que pode proporcionar um desequilíbrio psíquico, levando, com o 

decorrer do tempo, ao adoecer do cuidador (Machado & Merlo, 2008).  

Lindberg (2012), refere que na presença de um doente em sofrimento ou aquando da sua 

morte, os sentimentos de perda são inevitáveis, sendo que esses sentimentos poderão ser 

maiores ou menores dependendo do tempo passado com o doente e do tipo de relação 

estabelecida com este e a família. No entanto, a autora sublinha que cada morte deixará 

sempre uma marca nos enfermeiros que lhe prestaram cuidados. 

O sofrimento é algo difícil de expressar por palavras, é algo intocável e invisível, que não se 

transmite, apenas existe singularmente no sujeito (Viana, 2014). Travelbee (2004), refere um 

sentimento de desprazer que vai do simples desconforto mental, físico ou espiritual 

transitórios até à extrema angústia, às fases para além da angústia, à fase maligna de ‘não 

cuidado’ desesperante e à fase terminal de indiferença apática. Krikorian, Limonero, Román, 

Vargas e Palacio (2014), definem o sofrimento como uma experiência multidimensional e 

dinâmica de stresse severo que ocorre perante eventos de ameaça à integridade da pessoa no 

seu todo, podendo conduzir à exaustão.  

O sofrimento advém da experiência pessoal, é individual, subjetivo e está associado a 

situações que ameaçam a integridade da pessoa, podendo estar relacionado com um sintoma 

ou um processo (físico ou de outra natureza), acompanhado por uma série de emoções 

intensas das quais se destacam a tristeza, a angústia, o medo, o abandono e o desespero, sendo 
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sentido por cada pessoa de forma diferente e em vários momentos da vida, ainda que 

apresentem a mesma sintomatologia (Encarnação, Oliveira & Martins, 2015). A sua 

intensidade varia conforme a cultura, os valores, o mundo afetivo e social, os sentimentos de 

pertença, as ideias e as escolhas do próprio sujeito. Desta forma, o que se espera dos 

cuidadores formais ou informais é a perceção dessa singularidade e complexidade. 

Acompanhar um ser humano que está a sofrer ou a morrer é um dos maiores desafios que o 

cuidador pode enfrentar. Trata-se de um processo caracterizado por crises de medo e 

insegurança. Não há uma maneira correta de acompanhar essas pessoas, uma vez que a morte 

de cada um é tão singular quanto a sua vida. Cuidar de alguém doente, dependente ou que está 

a morrer, exige não só esforço físico e emocional, mas também a partilha de tarefas, decisões 

e compromissos que são psiquicamente complexos (Coelho & Ferreira, 2015). 

Sendo um fenómeno biopsicossocial e espiritual, o sofrimento está presente em todos os 

contextos associados à doença. Não tem só repercussões para o doente/família, mas também 

para os profissionais de saúde (Peixoto & Borges, 2011), nomeadamente enfermeiros, 

podendo afetar a sua satisfação profissional e os relacionamentos pessoais e profissionais 

(Wenzel, Shaha, Klimmek & Krumm, 2011; Wisekal, 2015). 

São vários os estudos que associam sintomas físicos e emocionais tais como, cefaleias, fadiga, 

tristeza, raiva, culpa, ansiedade, depressão, fenómenos de stresse e burnout, aos profissionais 

de saúde (Adwan, 2014; Chan, Livingston, Jones & Sampson, 2012), o que vem reforçar a 

necessidade de estudos sobre o sofrimento destes profissionais, especialmente dos 

enfermeiros.   

O enfermeiro é um profissional, no entanto, não podemos deixar de referir que é também uma 

pessoa, caracterizada pela sua individualidade e singularidade comportamental, emocional e 

cognitiva. Numa atividade profissional em que a relação interpessoal é uma componente 

imprescindível para a qualidade dos cuidados e que envolve sentimentos e emoções, o 

contacto com o sofrimento do doente/família é, para o enfermeiro, fonte de sofrimento 

(Borges, 2005). Ser profissional e não se envolver com o sofrimento do outro, também gera 

sofrimento, pois este é inerente à vida humana e laboral. Torna-se, por isso, necessário existir 

um equilíbrio entre esses dois polos. O sentimento de não querer envolver-se para não sofrer, 

proporciona inevitavelmente sofrimento pelo conflito entre agir com a razão ou com a emoção 

ou o sentimento de compaixão com o outro (Rodrigues & Silva, 2016). 
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De acordo com estas conceptualizações do sofrimento, seria espectável que esta componente 

do psíquico humano estivesse amplamente estudada em populações prestadoras de cuidados. 

No entanto, isto não se verifica. Este facto é ainda agravado por serem escassos os 

instrumentos devidamente validados para avaliar o sofrimento em cuidadores formais ou 

informais, quer na literatura nacional quer na internacional.  

Verifica-se uma ampla discussão sobre a qualidade de vida e implicações biopsicossociais que 

a tarefa de cuidar do outro acarreta no cuidador. Contudo, é apontada como limitação nada ser 

feito para avançar com políticas e práticas que diminuam o sofrimento e a sobrecarga destes 

cuidadores. Assim, torna-se pertinente desenvolver estudos que visem desenvolver 

intervenções para atenuar e prevenir este tipo de impacto na vida dos cuidadores.  

Da revisão de literatura percebe-se o grau de sofrimento daquele que cuida/cuidou de uma 

pessoa com doença ou problema de saúde. No entanto, verifica-se a falta de especificação por 

categorias profissionais daqueles que intervêm diretamente na prestação de cuidados, como é 

o caso dos enfermeiros. Não basta afirmar que os cuidadores são uns heróis invisíveis e 

solitários, pois nem sempre são vistos como fundamentais ou valorizados como cuidadores, 

quer seja pela família, quer pelos serviços de saúde (Luzardo & Waldman, 2004), quer 

mesmo pela comunidade em geral. Parece existir consenso quando se afirma a necessidade de 

avaliar o sofrimento dos cuidadores no sentido de consciencializar estes e as entidades 

empregadoras, mas, para isso, urge encontrar instrumentos que o permitam fazer de forma 

fiável e válida.   

Até à data, a maioria das investigações sobre o sofrimento tem-se focado no estudo do 

sofrimento de doentes ou cuidadores informais, descurando os profissionais de saúde, 

nomeadamente os enfermeiros que diariamente se deparam com o sofrimento e até perda de 

vida daqueles de quem cuidam, pelo que esta é uma lacuna que carece ser colmatada.  

Tendo em consideração a presença da Caregiver Grief Scale (CGS) na literatura da 

especialidade, já traduzida e validada para cuidadores formais e informais na população 

portuguesa, por Vasconcelos-Raposo, Teixeira, Ribeiro, Silva e Santos (2017), com um 

modelo unifatorial e revelando bom índice de consistência interna, pretendemos agora adaptar 

e validar esta escala para os enfermeiros portugueses, dada a ausência de instrumentos 

validados para esta especialidade de cuidadores na língua portuguesa (Europa). É uma escala 

breve e de fácil utilização. A sua escolha teve, ainda, como critério o facto de esta apresentar 
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itens que questionam diretamente sobre a dor e a perda, permitindo avaliar o sofrimento e 

integrar diferentes aspetos do sofrimento nos prestadores de cuidados, como sentimentos de 

perda, reação emocional a essa perda, tendência a evitar ou aceitar essa perda e o sofrimento 

vivido (Meichsner, Schinköthe & Wilz, 2016). De acordo com estes autores, este é o primeiro 

instrumento a captar, efetivamente, a natureza multifacetada e bem documentada do 

sofrimento dos cuidadores, podendo ser usada em profissionais de saúde para avaliar a 

magnitude do sofrimento nestes profissionais. 

Na versão original da CGS, foi possível fazer a distinção entre subgrupos de cuidadores. Por 

exemplo, prevê que cônjuges cuidadores apresentam maior intensidade de luto e que 

cuidadores que vivem com a pessoa cuidada apresentam valores mais elevados na CGS, uma 

vez que, com regularidade, presenciam perdas na vida quotidiana, aumentando o sofrimento 

experienciado. É a sensibilidade a este tipo de fatores e às diferenças existentes entre os 

subgrupos de cuidadores que torna a CGS um instrumento vantajoso (Meichsner et al., 2016). 

Até ao surgimento da CGS, o único instrumento desenvolvido para avaliar a dor do cuidador 

era o Marwit - Meuser Caregiver Grief Inventory. Este inventário inclui itens que avaliam a 

depressão e a sobrecarga, contudo, não abrange diretamente a evasão do sofrimento dos 

cuidadores (Meichsner et al., 2016). Para a construção da versão original da CGS, na 

Alemanha, foi utilizada uma amostra de n=229 cuidadores informais e foi validada para os 

mesmos com quatro fatores (Dor Emocional, Perda Relacional, Perda Absoluta e Aceitação 

da Perda). Pelo que sabemos, a validação deste instrumento para a população inglesa está em 

curso, com o intuito de tornar a escala disponível para uso internacional (Meichsner et al., 

2016) e para a língua portuguesa, já foi adaptada e validada para cuidadores formais e 

informais (n=150) por Vasconcelos-Raposo et al. (2017), mas apenas com um modelo 

unifatorial (Sofrimento). 

Na versão alemã, com quatro fatores, o fator Dor Emocional diz respeito à experiência de 

sofrimento e outras emoções desagradáveis, vivenciadas no presente e relacionadas com a 

perda de alguém. O fator Perda Relacional, refere-se às perdas relativas ao relacionamento e 

experiências partilhadas com a pessoa cuidada quando esta ainda era saudável. O fator Perda 

Absoluta, refere-se ao fim do relacionamento com a pessoa que carece de cuidado e 

antecipação por parte do cuidador de um futuro sem essa pessoa. E, por fim, o fator Aceitação 

da Perda reflete a aceitação por parte do cuidador da doença/problema da pessoa cuidada e da 

reação ao luto. Esta aceitação inclui a expressão livre de sofrimento, porque os cuidadores, 



Análise fatorial confirmatória da CGS numa amostra de enfermeiros portugueses nos cuidados de saúde primários 

 

16 

muitas vezes, evitam expressar ou mesmo sentir tristeza durante o período em que a pessoa 

que carece de cuidado está viva (Meichsner et al., 2016). 

Na versão portuguesa, foi proposto o conceito de sofrimento de forma a englobar os múltiplos 

aspetos referidos na versão original alemã, sendo argumentado que a não diferenciação das 

diferentes dimensões do sofrimento se devem à cultura. 

O uso de um instrumento formal é uma ferramenta importante, pois os prestadores de 

cuidados, na maioria das vezes, não reconhecem que estão em sofrimento, sentindo-se 

culpados pelos sentimentos que vivenciam e, como tal, sentem muita relutância em falar sobre 

o assunto. Devido à falta de instrumentos que avaliem o sofrimento dos cuidadores formais 

em Portugal, nomeadamente dos enfermeiros, o objetivo geral deste estudo é adaptar e validar 

a CGS para os enfermeiros portugueses que exercem funções nos CSP. Como objetivo 

específico pretende-se determinar as propriedades psicométricas do instrumento. Para os 

propósitos em causa, recorremos à Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e, 

consequentemente, serão calculados os seguintes indicadores: validade fatorial, validade 

convergente, validade discriminante e consistência interna, na amostra em estudo 

(enfermeiros). 

MÉTODOS 

Estudo quantitativo e correlacional que visa a adaptação e validação da CGS para os 

enfermeiros portugueses nos CSP com recurso à AFC. A amostra foi constituída por 100 

enfermeiros que exercem a sua atividade profissional num Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACeS) do interior Norte de Portugal.  

A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica e profissional da amostra em estudo. 

A idade mínima dos participantes é de 33 anos e a idade máxima é de 63 anos. A média de 

idades é de 43.9 anos, com desvio-padrão de 7.45, verificando-se, ainda, como elementos 

caracterizadores da amostra os que constam na tabela seguinte. Constatamos o desequilíbrio 

da variável “sexo”, mas essa é a realidade da profissão aqui em causa. 
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Tabela 1: Caracterização sociodemográfica e profissional da amostra em estudo 

Legenda: UCC: Unidade de Cuidados Continuados; USF: Unidade de Saúde familiar; UCSP: Unidade de Cuidados de Saúde personalizados. 

Amostragem não aleatória de conveniência. Os dados foram recolhidos entre 19 de fevereiro e 

5 de março de 2018. Como critérios de inclusão para o estudo foram definidos: enfermeiros de 

ambos os sexos, de nacionalidade portuguesa e que aceitam participar no estudo, de forma 

voluntária. E como critérios de exclusão: não ter respondido a pelo menos 80% do 

instrumento recolha de dados e não estar diretamente implicados na prestação de cuidados de 

enfermagem ao doente.  

Instrumento 

Para o presente estudo foi elaborado um questionário que teve por objetivo a caracterização 

sociodemográfica e profissional da amostra, seguindo-se a esta componente as questões da 

CGS para avaliar o sofrimento dos enfermeiros (Apêndice A). 

A CGS foi desenvolvida e validada na Alemanha por Meichsner et al. (2016). Na sua versão 

original, esta escala é constituída por 11 itens que avaliam quatro fatores do sofrimento do 

  n (100) % (100) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

10 

90 

10.0 

90.0 

Grupo etário 

30 - 40 anos 

41 - 51 anos 

52 - 62 anos 

> 62 anos 

38 

43 

18 

1 

38.0 

43.0 

18.0 

1.0 

Habilitações literárias 
Licenciatura 

Mestrado 
80 

20 

80.0 

20.0 

Unidade funcional de prestação 

de cuidados 

UCC 

USF 

UCSP 

37 

35 

28 

37.0 

35.0 

28.0 

Cuidador informal 
Sim 

Não 

36 

64 

36.0 

64.0 

Tempo de cuidador informal 

< 1 ano 

1 - 3 anos 

4 - 6 anos 

7 - 9 anos 

>10 anos 

7 

17 

5 

4 

3 

19.45 

47.22 

13.89 

11.11 

8.33 

Número de pessoas cuidadas 

1 pessoa 

2 pessoas 

3 pessoas 

4 pessoas 

24 

7 

3 

2 

66.67 

19.44 

8.33 

5.56 

De quem cuidou 

Companheiro/a 

Pais 

Filhos 

Sogros  

Avós 

1 

22 

0 

4 

9 

2.78 

61.11 

0.0 

11.11 

25.0 

Vive/viveu com a pessoa cuidada 
Sim 

Não 

21 

15 

58.33 

41.67 
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cuidador: Dor Emocional (itens 1 a 3), Perda Relacional (itens 4 a 6), Perda Absoluta (itens 7 

a 9) e Aceitação da Perda (itens 10 e 11).  

Na versão portuguesa, a CGS foi validada por Vasconcelos-Raposo et al. (2017) com apenas 

um único fator (Sofrimento). Em ambos os casos, a escala manteve a estrutura com 11 itens. 

Trata-se de uma escala do tipo Lickert que varia entre 1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. 

Concordo moderadamente; 4. Concordo e 5. Concordo totalmente (Meichsner et al., 2016).   

Procedimentos 

Em primeiro lugar, de acordo com as recomendações de Reichenhim e Moraes (2007), 

procedemos à operacionalização e adaptação  da versão portuguesa da CGS, já validada para 

cuidadores formais e informais. A versão original desta escala foi traduzida e adaptada para a 

língua portuguesa aquando do trabalho realizado por Vasconcelos-Raposo et al. (2017), sobre 

“Validação da versão portuguesa da Caregiver Grief Scale”. Para os propósitos do presente 

estudo, procedemos à adaptação semântica dos itens à realidade do contexto profissional a ser 

estudado, com o intuito de conseguir uma equivalência a nível conceitual, de mensuração e a 

nível funcional. Para este efeito, foram consultados especialistas na área da enfermagem e da 

psicometria. Houve sempre o maior cuidado ao reformular cada um dos ítens de forma a se 

adequarem  às características do relacionamento enfermeiro/doente e que a linguagem fosse 

acessível e de fácil compreensão para todos. 

Após a elaboração da versão final do questionário, tornou-se imperioso efetuar um pré-teste 

do mesmo, com vista à avaliação da sua aceitabilidade, compreensão e impacto emocional. O 

questionário foi aplicado a vinte enfermeiros que exercem funções em contextos similares ao 

da população alvo do estudo. A partir das evidências encontradas nesse pré-teste, foram feitos 

os ajustes semânticos finais considerados pertinentes no questionário a ser validado. 

O questionário foi aplicado aos enfermeiros que exercem a sua atividade profissional em CSP 

num ACeS do interior Norte de Portugal e requereu a autorização da Comissão de Ética para a 

Saúde (CES) da Administração Regional de Saúde dessa região, bem como dos autores da 

versão portuguesa da escala a aplicar na investigação (Anexo A). Procedeu-se, por isso, ao 

envio de um pedido de autorização por escrito ao Presidente da CES, bem como aos autores 

da referida escala, onde foram referidos os objetivos do estudo, os participantes, os recursos a 

utilizar e a garantia de confidencialidade e anonimato. Após obter estas autorizações, foi 

solicitada a colaboração ao Diretor Executivo do ACeS que, por sua vez, solicitou a 
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colaboração dos diretores clínicos e enfermeiros chefes das unidades funcionais do referido 

ACeS, para assegurar a sua colaboração ao longo de todo o processo da recolha de dados.  

A recolha de dados foi realizada entre 19 de fevereiro e 05 de março de 2018. A amostra foi 

não aleatória de conveniência, com o cuidado de recolher informação suficientemente 

alargada relativamente aos dados sociodemográficos e profissionais, de forma a garantir a 

maior validade interna do estudo. Os questionários foram entregues num envelope aberto ao 

enfermeiro chefe ou responsável de cada unidade funcional que, por sua vez, os distribuiu 

pelos enfermeiros das referidas unidades. De salientar que os questionários seguiam 

acompanhados de uma declaração onde eram referidos os objetivos do estudo, garantida a 

confidencialidade e anonimato, salientando-se que os dados se destinavam apenas a fins de 

investigação, respeitando os princípios éticos da mesma (Apêndice B). Foram também 

informados os participantes no estudo, que poderiam desistir a qualquer momento, sem 

qualquer tipo de penalização.  

Foram distribuídos 111 questionários e recolhidos 100, o que corresponde a 90.09% da 

população. Os restantes onze não foram devolvidos pelos participantes no prazo estabelecido. 

Os questionários foram preenchidos, colocados no envelope fechado e entregues ao 

responsável pela unidade funcional. Nenhum dos participantes relatou qualquer incidente que 

pudesse ter influenciado o preenchimento do questionário. Relativamente à validade externa, 

tivemos como referência a participação ativa dos autores da validação prévia em português. 

Após a recolha de dados, foi verificado se todos os itens tinham sido respondidos de acordo 

com as instruções. Todos os dados recolhidos através dos questionários foram aceites para a 

construção da base de dados final. Os dados recolhidos foram sujeitos a todas as análises 

estatísticas consideradas pertinentes.  

Análise estatística 

O tratamento dos dados obtidos foi efetuado através do software SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences), versão 24 e do AMOS (Analysis of Moments Structures), versão 25. 

Inicialmente, foi realizada a análise de estatísticas descritivas referentes aos itens das 

dimensões, bem como às variáveis em análise, a partir da Média e do Desvio Padrão. A 

análise da simetria da distribuição de frequências (normalidade univariada) foi realizada 

através dos coeficientes Skewness (assimetria) e Kurtosis (achatamento), sendo que os valores 

devem estar compreendidos entre -2 e 2, para que seja verificada a normalidade dos dados 
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(Marôco, 2014). Foi também calculado o grau de consistência interna das dimensões com 

recurso ao Alfa de Cronbach para avaliar a fiabilidade do constructo. Ainda segundo o mesmo 

autor, valores de Alfa de Cronbach superiores a 0.90 indicam uma consistência interna muito 

boa, entre 0.80 e 0.90 boa, entre 0.70 e 0.80 satisfatória e inferiores a 0.6 baixa consistência 

interna. 

No processo de validação realizamos uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) seguida de 

uma AFC. Começamos por avaliar as estruturas fatoriais propostas nos estudos com a amostra 

alemã e com a amostra portuguesa. Seguiu-se uma AFE com a amostra do nosso estudo. A 

estrutura proposta foi, consequentemente, submetida a uma AFC para, posteriormente, 

compararmos todas as estruturas estudadas e decidirmos pela que melhor se adequava à 

amostra de enfermeiros nos CSP. Relativamente aos índices de modificação, foram atendidas 

as correlações de itens com valores superiores a 10. Para os modelos testados, foi utilizado o 

método de estimação por Maximum Likelihood e no sentido de verificar a adequabilidade do 

modelo aos dados foram usadas as seguintes medidas de avaliação do ajustamento: Ratio chi-

square statistics/degrees of fredoom (χ2/df), Comparative Fit Índex (CFI), Goodness of Fit 

Índex (GFI), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) e Akaike Information 

Criterion (AIC) (Tabela 2). O χ2/df é utilizado como índice de ajustamento do modelo, mas 

não há consenso sobre o critério para um ajuste adequado, sugerindo valores abaixo de 5. O 

CFI avalia a adequação do modelo em relação ao modelo independente. O GFI avalia as 

proporções de variância e covariância simultaneamente explicadas pelo modelo. O RMSEA 

averigua a discrepância entre as matrizes estimadas e as observadas, valores superiores a 0.10 

indicam uma adequação inaceitável e, consequentemente, recomenda-se a rejeição do modelo. 

O AIC é utilizado para comparação entre modelos, valores menores sugerem melhor ajuste do 

modelo quando comparados aos demais (Marôco, 2014). 
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Tabela 2: Estatística e Índices de qualidade de ajustamento, com os respetivos valores de referência (Marôco, 

2014) 

Estatística Valores de referência 

χ2/df 

> 5 - Ajustamento mau 

]2;5] - Ajustamento sofrível 

]1;2] - Ajustamento bom 

~ 1 - Ajustamento muito bom 

CFI e GFI 

< 0,8 - Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ - Ajustamento bom 

> 0.95 - Ajustamento muito bom 

RMSEA 
>0.10 - Ajustamento inaceitável 

]0.05;0.10[ - Ajustamento aceitável 

< 0.05 - Ajustamento muito bom 

AIC Comparação de modelos – quanto menor, melhor… 

Legenda: χ2/df: Ratio chi-square statistics/degrees of fredoom; CFI: Comparative Fit Índex; GFI: Goodness of Fit Índex; RMSEA: Root 

Mean Square Error of Approximation; AIC: Akaike Information Criterion. 

RESULTADOS 

No processo de validação da escala, começamos por analisar todas as estruturas fatoriais 

previamente propostas na literatura (Tabela 3).  

Tabela 3: Indicadores das estruturas fatoriais previamente propostas na literatura 

 χ2/df CFI GFI RMSEA AIC 

Modelo original com 3 fatores testado na 

Alemanha (Meichsner et al., 2016). 
2.231 0.913  0.104 3776.695 

Modelo original com 4 fatores testado e 

validado na Alemanha (Meichsner et al., 2016). 
1.394 0.961  0.072 3436.165 

Modelo unifatorial testado em Portugal 

(Vasconcelos-Raposo et al., 2017). 
5.450 0.849 0.784 0.173 283.818 

Modelo unifatorial corrigido e validado em 

Portugal (Vasconcelos-Raposo et al., 2017). 
2.023 0.970 0.923 0.083 110.724 

Legenda: χ2/df: Ratio chi-square statistics/degrees of fredoom; CFI: Comparative Fit Índex; GFI: Goodness of Fit Índex; RMSEA: Root 

Mean Square Error of Approximation; AIC: Akaike Information Criterion. 

De seguida, testamos a estrutura multifatorial proposta na versão alemã com a amostra de 

enfermeiros (Figura 1) e obtiveram-se os seguintes valores de χ2/df = 2.186; CFI = 0.891; 

GFI = 0.872; RMSEA = 0. 109 e AIC = 139.074 (Tabela 4). De acordo com os critérios de 

aceitação dos modelos, sempre que o valor de RMSEA seja superior a 0.10 implica a 

rejeição do modelo, independentemente dos outros valores tidos em consideração (Marôco, 

2014). De referir que o modelo original desenvolvido na Alemanha, inicialmente foi 

testado com três fatores apresentando valores de χ2/df = 2.231; CFI = 0.913; RMSEA = 

0.104 e AIC = 3776.695, pelo que foi rejeitado. Foi depois testado e validado para a mesma 
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amostra com quatro fatores, apresentando valores de χ2/df = 1.394; CFI = 0.961; RMSEA = 

0.072 e AIC = 3436.165 (Tabela 3) (Meichsner et al., 2016). 

 

Figura 1: Modelo original de medição proposto e validado pelos autores (Alemanha), testado para a amostra 

de enfermeiros 

Foi também testado o modelo unifatorial, já validado para uma amostra de 150 cuidadores 

formais e informais, na população portuguesa, por Vasconcelos-Raposo et al. (2017). Este 

modelo ajustado a uma amostra de 100 enfermeiros revelou uma qualidade de ajustamento 

sofrível para o χ2/df (3.439), ajustamento mau para o CFI (0.741) e GFI (0.769) e inaceitável 

para o RMSEA (0.157) (Tabela 4). Tendo como referência Marôco (2014), estes valores 

implicam a rejeição do modelo. 

Após testar o modelo unifatorial proposto por Vasconcelos-Raposo et al. (2017), procedemos 

a alguns ajustamentos, nomeadamente ao nível dos erros que estavam sobrepostos (e1-e2; e1-

e3; e2-e9; e9-e10; e9-e11 e 10-e11). Pela análise da tabela de covariâncias apresentada no 

AMOS, verificou-se que os valores dos erros acima mencionados eram valores superiores a 

10. Foram feitas todas as correções entre os erros referidos e após estas, o modelo unifatorial 

ajustado à amostra em estudo revelou uma qualidade de ajustamento bom para o χ2/df (1.781) 

e para o CFI (0.929); um ajustamento sofrível para o GFI (0.895) e um ajustamento aceitável 

para o RMSEA (0.089) (Tabela 4).  
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Tabela 4: Critérios de decisão para averiguar qual o modelo mais ajustado para a amostra de enfermeiros em 

estudo  

 χ2/df CFI GFI RMSEA AIC 

Modelo multifatorial original testado para a 

amostra de enfermeiros. 
2.186 0.891 0.872 0.109 139.074 

Modelo unifatorial testado para a amostra de 

enfermeiros, sem correções. 
3.439 0.741 0.769 0.157 195.327 

Modelo unifatorial corrigido e testado para a 

amostra de enfermeiros, com correções. 
1.781 0.929 0.895 0.089 123.66 

Modelo multifatorial testado e validado para a 

amostra de enfermeiros. 
1.609 0.940 0.901 0.078 115.965 

Legenda: χ2/df: Ratio chi-square statistics/degrees of fredoom; CFI: Comparative Fit Índex; GFI: Goodness of Fit Índex; RMSEA: Root 

Mean Square Error of Approximation; AIC: Akaike Information Criterion. 

Face à inadequação dos modelos testados, procedeu-se à realização de uma AFE ao modelo 

multifatorial original, que evidenciou a existência de três fatores, os quais explicavam 66,69% 

da variância. Esta estrutura mantinha o fator Dor Emocional e o fator Perda Relacional, mas 

havia itens do fator Perda Absoluta e Aceitação da Perda do modelo original, que se juntavam 

numa subescala à qual demos o nome de Evitamento, pelo que este fator resultou então, da 

junção dos itens dos fatores Perda Absoluta e Aceitação da Perda. 

Foi realizada a análise descritiva inicial no presente estudo, para verificar a distribuição 

normal das variáveis dependentes, através dos valores de Skewness (assimetria) e Kurtosis, 

(achatamento). Os critérios de normalidade de assimetria variam entre -0.039 e 0.220 e os 

de achatamento variam entre -0.584 e -0.105, como se pode verificar através da Tabela 5.  

Tabela 5: Análise descritiva dos itens da CGS (Modelo proposto para o presente estudo) 

 Média Desvio Padrão Skewness Kurtosis 

Dor Emocional 9.58 2.429 -0.039 -0.584 

Perda Relacional 14.86 4.329 0.214 -0.462 

Evitamento 7.69 2.549 0.220 -0.105 

Verifica-se que os valores de assimetria e de achatamento são aceitáveis, visto que, 

segundo Marôco (2014), estes têm de estar entre -2 e 2 para que seja verificada a 

normalidade dos dados. Após a confirmação da normalidade dos dados, esta estrutura foi 

submetida a uma AFC para, posteriormente, compararmos todas as estruturas estudadas e 

decidirmos pela que melhor se adequava à amostra de enfermeiros nos CSP. Para o 

processo de seleção do modelo que melhor se adequava a esta amostra, tivemos em 

consideração os indicadores de todas as estruturas propostas nas validações previamente 

encontradas na literatura e cujos resultados são apresentados nas Tabelas 3 e 4. 
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O modelo de três fatores (Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento) representado na 

Figura 2, foi o que apresentou índices de qualidade de ajustamento globais mais adequados: 

χ2/df, = 1.609, CFI = 0.940, GFI = 0.901, RMSEA = 0.078 e AIC = 115.965 (Tabela 4), pelo 

que foi adotado para o presente estudo.  

 

 

Figura 2: Modelo de medição proposto e validado para a versão portuguesa nos enfermeiros 

A validade do constructo é a propriedade do instrumento de medida que avalia se este mede a 

variável latente que, realmente, se pretende medir. Esta, por sua vez, é determinada por três 

subcomponentes: validade fatorial, validade convergente e validade discriminante. A validade 

fatorial é dada pelos pesos fatoriais estandardizados de todos os itens que devem ser iguais ou 

superiores a 0.5 (Marôco, 2014). Pela análise da Figura 2, verificamos que o modelo 

apresenta validade fatorial.  

A validade convergente ocorre quando os itens que constituem o constructo apresentam 

correlações positivas e elevadas entre si. Assim, para que esta seja considerada adequada, o 

seu valor deve ser igual ou superior a 0.5. A validade convergente foi avaliada através da 

média de variâncias dos itens que o fator explica ou Variância Extraída Média (VEM) pelo 

fator (Marôco, 2014). Neste modelo multifatorial, o valor obtido de VEM para o fator Dor 
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Emocional foi de 0.556, para o fator Perda Relacional foi de 0.573 e para o fator Evitamento 

foi de 0.417. No entanto, se fosse eliminado o item 10 (SAPer1), que apresenta uma carga 

fatorial de 0.47, ligeiramente abaixo do estabelecido como critério inicial (0.5), a VEM para o 

fator Evitamento seria de 0.515, logo apresentando validade convergente adequada. Foi nossa 

opção manter o item para os propósitos de pesquisa, uma vez que este fator ganha maior 

consistência teórica com a sua integração. 

Foi também calculada a validade discriminante para avaliar se os itens que refletem um fator 

não estão correlacionados com outros fatores, ou seja, se os fatores definidos por cada 

conjunto de itens, são distintos (Marôco, 2014). Foram comparadas as VEM de cada fator 

com o quadrado da correlação entre os fatores cuja validade discriminante se pretendia 

avaliar. Pela observação da Figura 2, verifica-se que a correlação entre os fatores “Dor 

Emocional e Perda Relacional” é r DePr = 0.60. Assim, sendo a VEM De = 0.556 e a VEM 

Pr = 0.573 maiores do que 𝑟2 DePr = 0.36, é possível afirmar que os dois fatores têm validade 

discriminante. Por sua vez, a correlação entre os fatores “Dor Emocional e Evitamento” é r 

DeEvi = 0.53. Sendo a VEM De = 0.556, a VEM Evi = 0.417 e a 𝑟2 DeEvi = 0.28, é possível 

afirmar que que o fator Dor Emocional apresenta validade discriminante já que 0.556 > 0.28. 

Por sua vez, o fator Evitamento também apresenta validade discriminante já que 0.417 > 0.28. 

No que diz respeito à correlação entre os fatores “Perda Relacional e Evitamento”, esta é r 

PrEvi = 0.40. Assim, sendo a VEM Pr = 0.573 e a VEM Evi = 0.417 maiores que 𝑟2 PrEvi = 

0.16, é possível afirmar que os dois fatores têm validade discriminante. Estes cálculos 

reforçam a ideia de que este modelo multifatorial é o mais adequado para a amostra em 

estudo, visto que as VEM de todos os fatores são superiores ao quadrado da correlação entre 

esses fatores.  

Foi também calculada a Fiabilidade Compósita (FC) deste modelo que, segundo Marôco 

(2014), estima a consistência interna dos itens reflexivos do constructo onde os valores devem 

ser iguais ou superiores a 0.7 para que a fiabilidade do mesmo seja apropriada, isto num 

intervalo entre 0 e 1. Neste modelo multifatorial, o valor obtido de FC para o fator Dor 

Emocional foi de 0.789, para o fator Perda Relacional foi de 0.869 e para o fator Evitamento 

foi de 0.674. Verifica-se, portanto, que todos os fatores deste modelo apresentam FC 

apropriada, sendo a FC total de 0.923.  

Foi ainda avaliado o índice de consistência interna através do Alfa de Cronbach. O fator Dor 

Emocional e o fator Evitamento apresentam uma consistência interna satisfatória (Alfa de 
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Cronbach = 0.781 e 0.671, respetivamente) e o fator Perda Relacional apresenta uma boa 

consistência interna (Alfa de Cronbach = 0.866), sendo o Alfa de Cronbach total = 0.848, o 

que revela boa consistência interna. 

Perante isto, o modelo multifatorial ajustado com três fatores (Dor Emocional, Perda 

Relacional e Evitamento), para a amostra do presente estudo, revelou uma qualidade de 

ajustamento bom para o χ2/df (1.609), para o CFI (0.940) e para o GFI (0.901) e um 

ajustamento aceitável para o RMSEA (0.078). O valor de AIC é de 115.965 (Tabela 4). Estes 

dados mostram que este modelo apresentou um valor de AIC inferior aos modelos 

multifatorial original (AIC = 139.074) e unifatorial (AIC = 123.66) testados na amostra de 

enfermeiros, pelo que foi validado para a mesma, pois quanto menor for o valor de AIC, 

melhor (Marôco, 2014).  

Tendo optado pela estrutura de três fatores, o cálculo dos mesmos é feito do seguinte modo: o 

fator Dor Emocional é medido pelos itens 1 a 3 e diz respeito à experiência de sofrimento e 

outras emoções desagradáveis, vivenciadas no presente, relacionadas com a perda de alguém; 

o fator Perda Relacional é medido pelos itens 4 a 8 e refere-se às perdas relativas ao 

relacionamento e experiências partilhadas com a pessoa cuidada quando esta ainda era 

saudável; o fator Evitamento é medido pelos itens 9 a 11 e refere-se ao comportamento da 

pessoa com o objetivo de proteger-se da dor psicológica, tal como expressa nas emoções 

geradas nos contextos e relacionamentos psicossociais que, no caso dos enfermeiros, está 

diretamente relacionada com o seu envolvimento emocional com os doentes. 

DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi adaptar e validar a estrutura fatorial da CGS, para os enfermeiros 

portugueses nos CSP. Tanto quanto sabemos, este é o primeiro estudo a testar a validade da 

CGS para enfermeiros na população portuguesa e na Europa. No entanto, já foi validada uma 

versão portuguesa desta escala para cuidadores formais e informais por Vasconcelos-Raposo 

et al. (2017) e para a população inglesa está ainda em curso (Meichsner et al., 2016). 

O modelo multifatorial original da CGS (Meichsner et al., 2016) avalia quatro fatores do 

sofrimento (Dor Emocional, Perda Relacional, Perda Absoluta e Aceitação da Perda). A 

versão portuguesa desta escala validou um modelo unifatorial em que o único fator avaliado 

efetivamente, foi o sofrimento. No presente estudo, não foi possível confirmar a validade 
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fatorial da versão alemã com quatro fatores nem da versão portuguesa com apenas um fator 

para a população em estudo, mas foi possível fazê-lo com um modelo multifatorial de três 

fatores (Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento).  

O modelo original desenvolvido na Alemanha, inicialmente foi testado com três fatores, 

apresentando valores de χ2/df = 2.231; CFI = 0.913; RMSEA = 0.104 e AIC = 3776.695, 

tendo sido rejeitado por apresentar o valor de RMSEA superior a 0.10. Foi depois testado e 

validado para a mesma amostra com quatro fatores apresentando índices de qualidade de 

ajustamento mais adequados: χ2/df = 1.394; CFI = 0.961; RMSEA = 0.072 e AIC = 3436.165 

(Meichsner et al., 2016). No nosso estudo aconteceu precisamente o processo inverso, ou seja, 

em primeiro lugar foi testado um modelo com quatro fatores que foi rejeitado em função dos 

índices de qualidade de ajustamento apresentados. Posteriormente, foi testado e validado com 

três fatores, tendo-se obtido bons indicadores. Isto poderá ser explicado, talvez pelas 

diferenças culturais ou pelo facto de a nossa amostra ser apenas constituída por profissionais 

de saúde (cuidadores formais), estando assim refletidos, concomitantemente, os aspetos da 

herança sociocultural que cada sujeito acarreta enquanto membro da mesma sociedade e 

submetidos a processos de enculturação e socialização semelhantes, assim como os valores 

inerentes à classe profissional a que pertencem. Estes aspetos diferem, qualitativamente, da 

amostra de cuidadores formais e informais estudados por Vasconcelos-Raposo et al. (2017). 

Importa ainda realçar que os cuidadores formais que geraram a estrutura unifatorial não 

tinham recebido treino específico para cuidar, ao contrário da nossa amostra.  

No decorrer deste estudo, e após determinar as características psicométricas desta escala 

através de uma AFE, foram confirmados os resultados com uma AFC. Este procedimento 

permite uma análise mais adequada, além de permitir validar a estrutura fatorial. A versão 

portuguesa para enfermeiros apresenta bom índice de consistência interna, com um Alfa de 

Cronbach total de 0.848, bem como FC elevada para todos os fatores (0.923). A versão alemã 

também revela boas propriedades psicométricas, nomeadamente consistência interna total 

elevada (Alfa de Cronbach = 0.89) e alta confiabilidade de teste-reteste, visto que a correlação 

entre as pontuações totais da CGS seis meses após a primeira aplicação foi de 0.998 (p = 

0.00). A versão portuguesa para cuidadores formais e informais apresenta também um índice 

de consistência interna elevado (Alfa de Cronbach = 0.936) e FC adequada (0.934). Apesar 

dos Alfas de Cronbach serem bastante próximos do modelo multifatorial original (0.89) e do 

unifatorial (0.936), tal como os valores de FC na amostra de enfermeiros (0.923) e de 
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cuidadores formais e informais (0.934), verificou-se que o modelo em estudo apresentou 

índices de qualidade de ajustamento global mais adequados: χ2/df, = 1.609; CFI = 0.940; GFI 

= 0.901; RMSEA = 0.078 e AIC = 115.965. Estes resultados, possivelmente, podem ser 

explicados pelo facto dos autores que propuseram o modelo multifatorial original terem 

utilizado uma amostra de cuidadores de pessoas idosas com demência e no modelo unifatorial 

a amostra ser constituída por cuidadores de qualquer pessoa, independentemente da idade ou 

problema de saúde. Neste estudo, a amostra foi apenas constituída por profissionais de saúde, 

nomeadamente enfermeiros, que exercem a sua atividade profissional nos CSP. Para amostra 

de enfermeiros, dois modelos apresentaram-se aceitáveis, o unifatorial corrigido e o trifatorial. 

No entanto, tal como referido pelo AIC, o último foi o que se apresentou mais robusto ao 

apresentar o valor mais baixo, sendo adotado para o presente estudo. Tendo em atenção o 

treino técnico e científico que os enfermeiros recebem, será espectável que o sofrimento seja 

percecionado de forma multidimensional/multifatorial.  

O instrumento em estudo apresenta validade fatorial, uma vez que os pesos fatoriais 

estandardizados de todos os itens são superiores a 0. 5, o que significa que os itens deste 

instrumento são o reflexo do fator latente (Sofrimento) que se pretendia medir. A validade 

convergente e a validade discriminante também se mostraram adequadas, uma vez que se 

verificou a existência de correlações positivas e elevadas entre os itens, sendo a VEM de 

todos os fatores superior ao quadrado da correlação entre esses fatores.  

A amostra do presente estudo evidencia o que se constata na literatura, as mulheres assumem 

um papel primordial no ato de cuidar, visto que no total da amostra em estudo existem apenas 

10% de enfermeiros do sexo masculino, comparativamente com 90% do sexo feminino. O 

desequilíbrio da amostra pode ser justificado pelos papéis estabelecidos socialmente em 

relação ao homem e à mulher (Marins, Hansel & Silva, 2016), sendo uma constatação que a 

profissão de enfermagem é maioritariamente exercida por mulheres. O estudo da invariância 

por sexo talvez fosse também um dado relevante a estudar futuramente, no sentido de 

perceber até que ponto o modelo proposto neste estudo se comporta de igual modo, tanto no 

sexo masculino como no sexo feminino.  

Consideramos que os resultados do presente estudo devem ser analisados à luz de algumas 

limitações. Apesar deste estudo ser representativo da população em causa (90.09%), esta foi 

uma amostra de conveniência, visto que não foi recolhida aleatoriamente, mas sim, segundo 
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uma característica pré-definida (ser enfermeiro nos CSP num ACeS do interior Norte de 

Portugal). 

Como sugestões futuras, seria pertinente replicar este estudo a outras regiões do país e aos 

enfermeiros que exercem funções nos cuidados diferenciados, para assim se tornar 

representativo da população portuguesa e ampliar a validade da CGS. Seria também 

pertinente continuar o estudo deste instrumento, uma vez que existem poucos instrumentos 

para avaliar o sofrimento de cuidadores formais, nomeadamente dos enfermeiros. A CGS 

apenas se encontra validada para cuidadores informais na população alemã e para cuidadores 

formais e informais portugueses, estando ainda em curso a validação para a população 

inglesa, tal como se pode constatar na revisão da literatura (Meichsner et al., 2016). Seria 

também interessante alargar este estudo a outras populações e outras culturas, pois como já 

foi referido, o grau de sofrimento varia de cultura para cultura, pelo que seria interessante 

perceber as especificidades deste constructo, ou seja, quais as diferentes perceções de 

sofrimento entre os diversos países, bem como entre os cuidadores formais e informais. Será 

que os cuidadores formais e informais de diferentes países e culturas têm a mesma perceção 

do sofrimento? Será igual a intensidade deste sofrimento? Quais os motivos que levam a que 

essa perceção e intensidade seja diferente?  

Para responder a estas e a outras questões teria todo o interesse dar continuidade ao estudo da 

CGS, pois perceber estas questões poderá ser o ponto de partida para ajudar na compreensão e 

intervenção com estes cuidadores. A compreensão deste fenómeno pode ainda fornecer aos 

gestores das instituições de saúde, um instrumento de gestão e avaliação do sofrimento dos 

seus colaboradores, para que possam ser tomadas medidas e implementadas estratégias 

proativas que visem a melhoria da qualidade de vida e potenciem a motivação destes 

profissionais, com consequentes ganhos de produtividade, eficiência, melhor rentabilização de 

recursos humanos e melhor qualidade dos cuidados de enfermagem. 
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CONCLUSÃO 

No presente estudo, foi validada a estrutura fatorial da CGS com um modelo de três fatores 

(Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento), o que contraria a versão original em 

alemão, assim como a validação prévia em português. Os valores encontrados são 

suficientemente robustos para a realização de estudos nomotéticos em enfermeiros nos CSP.  

Bibliografia 

Adwan, J. Z. (2014). Pediatric nurses' grief experience, burnout and job satisfaction. Journal 

of Pediatric Nursing, 29(4), 329-336. doi:10.1016/j.pedn.2014.01.011 

Barlem, E. L., & Ramos, F. R. (2015). Constructing a theoretical model of moral distress. 

Nursing Ethics, 22(5), 608-6015. doi:10.1177/0969733014551595 

Borges, E. (2005). O sofrimento dos enfermeiros em Pediatria. Nascer e Crescer, 14(2), 123-

125. 

Cerqueira, M. M. (2011). A pessoa em fim de vida e família: O processo de cuidados face ao 

sofrimento (Tese de doutoramento), Universidade de Lisboa. Disponível em 

http://repositorio.ul.pt/handle/10451/3614  

Chan, D., Livingston, G., Jones, L., & Sampson, E. L. (2012). Grief reactions in dementia 

carers: A systematic review. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28(1), 1-

17. doi:10.1002/gps.3795 

Coelho, M. E., & Ferreira, A. C. (2015). Cuidados paliativos: Narrativas do sofrimento na 

escuta do outro. Revista Bioética, 2, 340. doi:10.1590/1983-80422015232073 

Encarnação, P., Oliveira, C. C., & Martins, T. (2015). Dor e sofrimento conceitos 

entrelaçados: Perspetivas e desafios para os enfermeiros. Cuidados Paliativos, 2(2), 

22-31. Disponível em http://www.apcp.com.pt/uploads/Revista_Cuidados_Paliativos_ 

v2_n2.pdf 

Fernandes, C., Monteiro, C., & Alves, J. (2006). Espiritualidade no cuidar. Informar, 36, 10-

21. 

Gama, M. (2013). O luto profissional nos enfermeiros (Tese de doutoramento, Instituto de 

Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa), Lisboa. Disponível em 

http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/13973 

Hedler, H. C., Santos, M. J., Faleiros, V. P., & Almeida, M. A. (2016). Representação social 

do cuidado e do cuidador familiar do idoso. Revista Katálysis, 19(1), 143-153. 

Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rk/v19n1/1414-4980-rk-19-01-00143.pdf 



Análise fatorial confirmatória da CGS numa amostra de enfermeiros portugueses nos cuidados de saúde primários 

 

31 

Krikorian, A., Limonero, J. T., Román, J. P., Vargas, J. J., & Palacio, C. (2014). Predictors of 

suffering in advanced cancer. The American Journal of Hospice & Palliative Care, 

31(5), 534-542. doi: 10.1177/1049909113494092 

Lindberg, D. (2012). When your patients die: living with cumulative grief. ONS Connect, 

27(10), 10-14. 

Luzardo, A. R., & Waldman, B. F. (2004). Atenção ao familiar cuidador do idoso com doença 

de Alzheimer. Acta Scientiarum, 26(1), 135-145. Disponível em 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/140057/000590924.pdf?sequence=1  

Machado, A. G., & Melro A. R. (2008). Cuidadores: Seus amores e suas dores. Psicologia & 

Sociedade, 20(3), 444-452. doi:10.1590/S0102-71822008000300015 

Mafra, S. C. (2011). A tarefa do cuidar e as expectativas sociais diante de um envelhecimento 

demográfico: A importância de ressignificar o papel da família. Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, 14(2),  353-363. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v14n2/v14n2a15.pdf 

Marins, A. M., Hansel, C. G., & Silva, J. (2016). Mudanças de comportamento em idosos 

com doença de Alzheimer e sobrecarga para o cuidador. Escola Anna Nery, 20 (2), 

352-356. doi:10.5935/1414-8145.20160048 

Marôco, J. (2014). Análise das equações estruturais: Fundamentos teóricos, software & 

aplicações. Cruz Quebrada: ReportNumber. 

Meichsner, F., Schinköthe, D., & Wilz, G. (2016). The caregiver grief scale: Development, 

exploratory and confirmatory factor analysis, and validation. Clinical Gerontologist, 

39(4), 342-361. doi:10.1080/07317115.2015.1121947 

Paula, G. S., Fontes-Reis, J., Conceição-Dias, L., Damásio-Dutra, V. F., Souza-Braga, A. L., 

& Antunes-Cortez, E. (2010). O sofrimento psíquico do pessoal de enfermagem da 

unidade hospitalar. Aquichan, 10(3), 267-279. Disponível em 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v10n3/v10n3a08.pdf 

Peixoto, M. J., & Borges, E. (2011). O sofrimento no contexto da doença. Revista Portuguesa 

de Enfermagem de Saúde Mental, 6, 36-39. Disponível em http://www.scielo.mec. 

pt/pdf/rpesm/n6/n6a06.pdf  

Reichenhim, M., & Moraes, C. (2007). Operacionalização de adaptação transcultural de 

instrumentos de aferição usados em epidemiologia. Revista de Saúde Pública, 41(4), 

665-673. 

Ribeiro, I. (2008). Dimensão integral do ser humano: Contributo da espiritualidade. Revista 

Portuguesa de Bioética, 5, 249-257. 

Ribeiro, L., Fomes, A., & Silva, M. (2010). Stress ocupacional em profissionais de saúde: Um 

estudo comparativo entre médicos e enfermeiros a exercer em contexto hospitalar. In 

Atas do VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia. Universidade do 



Análise fatorial confirmatória da CGS numa amostra de enfermeiros portugueses nos cuidados de saúde primários 

 

32 

Minho. Disponível em http://repositorium.sdum. uminho.pt/bitstream/1822/10508/1/3-

Atas-SOM%c3%a9dicos% 20e%20enfermeiros- Simp%c3 

Rodrigues, J. O., & Silva, E. A. (2016). O prazer e o sofrimento dos homens no trabalho em 

serviços de saúde. Revista de Enfermagem UFPE on line, 10(7), 2544-2554. 

doi:10.5205/reuol.9106-80230-1-SM1007201631   

Travelbee, J. (2004). Modelo de relação pessoa-a-pessoa. In A. Marriner Tomey, Teóricas de 

enfermagem e a sua obra: Modelos e teorias de enfermagem (5a ed., pp. 467-479). 

Loures: Lusociência. 

Vasconcelos-Raposo, J., Teixeira, C. M., Ribeiro, A. M., Silva, A. R., & Santos, B. (in press). 

Validação da versão portuguesa da Caregiver Grief Scale. Submetido em 2017.  

Viana, A. (2014). Sofrimento experienciado pelo enfermeiro quando cuida o doente em fim de 

vida com dor não controlada (Dissertação de mestrado), Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo. Disponível em http://repositorio.ipvc.pt/bitstream/20.500.1 

1960/1237/1/Aurora Viana.pdf 

Vieira, M. (2009). Ser enfermeira: Da compaixão à proficiência (2a ed.). Lisboa: 

Universidade Católica Editora. 

Wenzel, J., Shaha, M., Klimmek, R., & Krumm, S. (2011). Working through grief and loss: 

oncology nurses' perspectives on professional bereavement. Oncology Nursing Forum, 

38(4), E272-282. doi:10.1188/11.ONF.E272-E282 

Wisekal, A. E. (2015). A concept analysis of nurses' grief. Clinical Journal of Oncology 

Nursing, 19(5), E103-107. doi:10.1188/15.CJON.E103-E107 

 

 

 

 

 



 

33 

ARTIGO 2 

SOFRIMENTO NOS ENFERMEIROS EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS: RELAÇÃO 

COM CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E PROFISSIONAIS 

 

 



 

 

 

 

 

 



Sofrimento nos enfermeiros em cuidados de saúde primários: relação com características sociodemográficas e profissionais 

 

35 

Sofrimento nos enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários: relação com 

características sociodemográficas e profissionais 

Suffering in nurses in Primary Health Care: relationship with 

sociodemographic and professional characteristics 

L. Pires, M. J. Monteiro, J. Vasconcelos-Raposo 

Resumo  

A prestação de cuidados ao doente/família em sofrimento ou a perda de doentes gera 

sofrimento nos enfermeiros. O presente estudo tem como objetivo avaliar o sofrimento nos 

enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários (CSP), num Agrupamento de Centros de Saúde 

do interior Norte de Portugal. Estudo descritivo e transversal, de natureza quantitativa. A 

amostra foi constituída por 100 enfermeiros que exercem a atividade profissional em CSP e 

representa 90,09% da população em causa. Amostragem foi não probabilística de 

conveniência. Na recolha de dados foi aplicado um questionário de autopreenchimento e para 

a avaliação do sofrimento foi aplicada a Caregiver Grief Scale, já validada para os 

enfermeiros portugueses. Os resultados evidenciam que o sexo feminino com filhos, com 

companheiro, sem especialização em enfermagem e com mais tempo de serviço apresentaram 

médias mais elevadas de sofrimento. No sexo masculino, as médias mais elevadas verificam-

se nos enfermeiros sem filhos, sem companheiro, com especialização em enfermagem e com 

mais tempo de serviço. O sofrimento nos enfermeiros advém da prestação de cuidados ao 

doente/família em sofrimento e de fatores oriundos das organizações de saúde e condições de 

trabalho. Conclusão: os enfermeiros em CSP apresentam médias mais elevadas de sofrimento 

na dimensão Dor Emocional, seguida da dimensão Perda Relacional e, por fim, na dimensão 

Evitamento. Em função das variáveis sociodemográficas, quando feitas comparações com 

base nos valores cumulativos das variáveis estudadas, constatamos que só as comparações 

entre sexos produziram diferenças dignas de registo e que as mulheres sofrem mais do que os 

homens. 

Palavras-chave: Sofrimento, Enfermeiros, Cuidados de Saúde Primários. 
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Abstract 

Caring for the patient / family in distress or loss of patients generates suffering in nurses. The 

present study aims to evaluate the suffering in nurses in Primary Health Care (CSP), in a 

Group of Health Centers in the interior of Northern Portugal. Descriptive and transversal 

study, of quantitative nature. The sample consisted of 100 nurses who work in CSP and 

represent 90.09% of the population in question. Sampling was non-probabilistic of 

convenience. In the data collection, a self-completion questionnaire was applied and the 

Caregiver Grief Scale, already validated for Portuguese nurses, was applied for the evaluation 

of the suffering. The results show that the female sex with children, with partner, without 

nursing specialization and with more time of service presented higher averages of suffering. 

In males, the highest averages are in nurses without children, without partners, with 

specialization in nursing and with more time of service. Suffering in nurses comes from 

caring for the suffering patient / family and factors from health organizations and working 

conditions. Conclusion: CSP nurses presented higher means of suffering in the Emotional 

Pain dimension, followed by the Relational Loss dimension and finally in the Avoidance 

dimension. Based on the sociodemographic variables, when comparisons were made based on 

the cumulative values of the studied variables, we found that only the comparisons between 

sexes produced differences that are worthy of registration and that women suffer more than 

men. 

Key words: Suffering, Nurses, Primary Health Care. 

INTRODUÇÃO 

A evolução dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), em Portugal, teve um longo percurso, 

desde a criação dos Centros de Saúde (CS) de primeira geração até aos dias de hoje, com o 

marco no Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, que criou os Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACeS), constituídos por um ou mais CS. Os ACeS têm como missão a prestação de 

CSP numa determinada área geográfica e são constituídos por várias unidades funcionais: 

Unidade de Saúde Familiar (USF), Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), Unidade de Saúde Pública e Unidade de 

Recursos Assistenciais Partilhados. Cada unidade funcional tem uma equipa 

multiprofissional, com autonomia técnica e administrativa, que garante a intercooperação com 

as restantes unidades funcionais do CS e do ACeS (Guedes, Figueiredo & Apóstolo, 2016). 
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Os CSP, de acordo com os autores citados, são cuidados de saúde essenciais, de primeira 

linha, baseados em métodos e tecnologias cientificamente comprovadas, acessíveis a todos os 

indivíduos, famílias e comunidades, próximos do contexto onde as pessoas vivem, estudam 

ou trabalham. Têm como objetivo prevenir o aparecimento de doenças através de atividades 

de promoção de saúde e prevenção da doença (prevenção primária); deteção precoce da 

doença e tratamento imediato no sentido de reverter, tratar ou minorar a sua gravidade 

(prevenção secundária); prevenção da progressão da doença ou manutenção da melhor 

qualidade de vida possível quando o processo é irreversível (prevenção terciária) e 

identificação de indivíduos em risco, com vista a protegê-los de intervenções médicas, 

sugerindo alternativas eticamente aceitáveis (prevenção quaternária).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2014), os enfermeiros têm um papel cada vez 

mais importante na sociedade, reunindo esforços para enfrentar os desafios nos CSP, 

garantindo a continuidade dos cuidados e os direitos fundamentais das pessoas. Pela sua 

proximidade à população, o desenvolvimento de competências neste contexto é de extrema 

importância, pelo que devem ser detentores de competências da prática de CSP de forma a 

aproveitar todas as oportunidades para obter ganhos em saúde, influenciar positivamente os 

determinantes para o desenvolvimento social e as políticas para alcançar a mudança.  

A enfermagem é uma profissão desgastante, com um ritmo de trabalho bastante intenso, que 

implica interagir, diariamente, com a pessoa em situação de dor e sofrimento, interagir com 

outros profissionais e instituições, realizar todas as tarefas planeadas com iniciativa, rapidez e 

livre de qualquer erro. A alienação, a impossibilidade de agir com criatividade na relação 

estabelecida com o doente e os limites colocados pela organização do trabalho ao uso de seu 

saber, surgem, muitas vezes, como fatores desencadeantes de sofrimento e desgaste. Devido à 

sobrecarga e ao stresse enfrentado, a qualidade deste relacionamento pode estar 

comprometida, interferindo na qualidade dos cuidados prestados (Morais, Ribeiro & 

Fernandes, 2013; Shaefer, 2017). 

Em Portugal, as competências do enfermeiro de cuidados gerais, inicialmente, foram descritas 

no referencial de competências, documento publicado pela Ordem dos Enfermeiros (OE) em 

2003, no qual constam 96 competências agrupadas em três domínios: 1) prática profissional, 

ética e legal; 2) prestação e gestão dos cuidados; 3) desenvolvimento profissional. O mesmo 

documento foi recentemente reformulado, mantendo todas as competências definidas 
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anteriormente, reagrupando-as numa estrutura mais adequada ao processo de certificação 

(Regulamento nº 190/2015, de 23 de abril). 

A enfermagem comunitária e de saúde pública desenvolve uma prática global centrada na 

comunidade (Guedes et al., 2016), ou seja, a atuação dos enfermeiros em CSP centra-se, 

sobretudo, na pessoa inserida numa família e integrada num determinado contexto ambiental 

e social, englobando duas áreas distintas: a saúde pública e a saúde comunitária. Os 

enfermeiros cuidam de pessoas, famílias e grupos, no CS, no domicílio, ou em organizações 

comunitárias, acompanhando-os ao longo do ciclo de vida, próximos dos seus anseios e 

problemas. Intervêm em diversos contextos, assegurando o acesso a cuidados de saúde 

eficazes, integrados, continuados e ajustados, nomeadamente a grupos sociais com 

necessidades específicas. Destacam-se atividades de educação para a saúde, manutenção, 

restabelecimento, coordenação, gestão e avaliação dos cuidados prestados aos indivíduos, 

famílias e grupos que constituem uma comunidade. É também responsável por identificar as 

necessidades dos indivíduos/famílias e grupos de determinada área geográfica e assegurar a 

continuidade dos cuidados, estabelecendo as articulações necessárias, desenvolvendo uma 

prática de complementaridade com outros profissionais de saúde e parceiros comunitários 

num determinado contexto económico, político e social (Regulamento nº 128/2011, de 18 de 

fevereiro). 

Com a reestruturação dos CSP e anunciando-se a entrada em funcionamento de unidades de 

cuidados paliativos domiciliários, torna-se pertinente compreender também qual a experiência 

dos enfermeiros em CSP, que prestam cuidados domiciliários a pessoas em grande sofrimento 

ou em fase final de vida, e a forma como respondem às necessidades dessas pessoas/famílias 

(Carvalho & Botelho, 2011). As novas realidades dos cuidados surgem como desafios à 

enfermagem, exigindo dos profissionais de saúde um desempenho eficaz a todos os níveis dos 

CSP. Neste processo que é, por natureza, interativo, aquando da valorização do exercício das 

funções destes profissionais, importa compreender como e qual o impacto que a exposição 

continuada ao sofrimento dos outros pode ter na saúde e bem-estar psicológico do enfermeiro. 

As pessoas recorrem cada vez mais aos serviços de saúde com uma fé desmedida na 

tecnologia, colocando nas mãos dos profissionais de saúde a sua própria vida. Olham para as 

instituições de saúde e para os profissionais que nelas trabalham como se estes fossem 

detentores da solução para todos os seus problemas. Contudo, os profissionais de saúde são 
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apenas seres humanos, com todas as virtudes e falhas inerentes à sua condição, e eles próprios 

com uma vida que vai além da profissão. 

De acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiros (2010), os enfermeiros são a 

comunidade profissional e científica mais numerosa e com grande relevância no 

funcionamento do sistema de saúde e na garantia do acesso da população a cuidados de saúde 

de qualidade, em especial aos cuidados de enfermagem. Segundo Gama (2013), as profundas 

transformações nos padrões de morbilidade e mortalidade têm sido acompanhadas por um 

desenvolvimento teórico nas ciências de enfermagem, enfatizando conceções holísticas e 

organizadas em torno do processo de cuidar. 

A profissão de enfermagem assenta em valores éticos e no compromisso do enfermeiro em 

ajudar aqueles que estão ao seu cuidado, caracterizando-se pela complexidade do cuidado 

contínuo e pela proximidade na relação com o doente, família e restantes membros da equipa 

de saúde. Os desafios da prática profissional acabam por expor o enfermeiro a um número 

considerável de situações éticas difíceis, exigindo dos profissionais, perícia para a tomada de 

decisão e enfrentamento de problemas (Barlem & Ramos, 2015). É, essencialmente, uma arte 

de entrega e doação que se fundamenta numa relação interpessoal, direta e empática, ou seja, 

cuidar de alguém, é auxiliá-lo a ser na sua especificidade e na sua singularidade, com o intuito 

de recuperar a sua autonomia e a sua identidade pessoal (Gama, 2013).  

O ato de cuidar constitui a essência da praxis profissional da enfermagem, pois é através do 

cuidar que o enfermeiro compreende a experiência do sofrimento do doente e da família na 

dimensão biopsicossocial e espiritual (Gama, 2013). Cuidar é muito mais que um ato, é uma 

atitude que requer conhecimento, responsabilidade e afetividade entre quem cuida e quem é 

cuidado (Coelho & Ferreira, 2015). Implica conhecimentos, valores, vontade e compromisso 

para o cuidar, ou seja, implica cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da vida e cuidar da finitude 

(Peixoto, 2014). O cuidar relaciona-se com questões sociais, de género, idade, cultura, laços 

de parentesco ou de muita proximidade (Hedler, Santos, Faleiros & Almeida, 2016).  

Os cuidadores são todas as pessoas envolvidas no atendimento das necessidades físicas e/ou 

psicossociais do doente (Volpato & Santos, 2007) e, muitas vezes, o papel de cuidador surge 

de uma situação inesperada que necessita ser solucionada, não se tratando de uma opção 

(Coelho & Ferreira, 2015). O cuidado formal é prestado por um profissional especializado 

cuja atividade é realizada de acordo com um protocolo e um código ético e deontológico. O 
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cuidado informal é prestado por familiares ou amigos que prestam algum cuidado sem nunca 

terem sido treinados para tal, na maioria das vezes por obrigação, contendo a expressão de 

afeto, proteção, reciprocidade e gratuidade (Hedler et al., 2016). Neste contexto, ao prestarem 

cuidados de saúde, os enfermeiros enquadram-se nos cuidadores formais. 

O cuidador formal acompanha o percurso dos doentes estabelecendo com eles uma relação de 

empatia num curto espaço de tempo. Este acompanhamento pode proporcionar-lhe prazer 

quando traz satisfação pessoal, sentindo-se útil à sociedade, ou sofrimento quando existe 

submissão e repressão, considerando o trabalho como um mero serviço prestado, podendo 

levar à insatisfação, angústia e sofrimento (Paula et al., 2010). Cuidar de doentes envolve 

imprevisibilidade e complexidade ligadas à dor, medo, desespero, desamparo impotência, 

angústia e constatação da finitude humana. Os cuidadores ao proporcionarem os cuidados ao 

doente, promovem o seu bem-estar físico, psicológico e social, mas têm, simultaneamente, de 

adotar uma postura que extravasa as suas competências técnicas, ou seja, auxiliar o doente a 

superar o seu sofrimento (Machado & Merlo, 2008). O ato de cuidar exige do cuidador 

investimento afetivo, daí ser natural o fato de se sofrer com a dor do doente. 

O sofrimento é um fenómeno complexo e difícil de expressar por palavras. É subjetivo, 

intocável, invisível e inerente à dimensão psicológica do ser humano. Pode interferir nas 

relações interpessoais e no bem-estar psicológico, pode surgir de uma perda, ou a partir de 

manifestações somáticas, podendo manifestar-se em vários momentos da vida e de diferentes 

formas. É individual, uma vez que diferentes pessoas na mesma situação não apresentam o 

mesmo grau de sofrimento e intransmissível porque não podemos transferir o sofrimento para 

outra pessoa, apenas podemos ajudar essa pessoa a ultrapassá-lo (Viana, 2014). Segundo 

Ferrell e Coyle (2008), trata-se de uma experiência pessoal, acompanhada por um conjunto de 

emoções intensas, em muitos casos associada a uma perda e envolvendo a pergunta 

“porquê?”. Pode ser acompanhada de angústia espiritual e estar intimamente associada à dor 

embora não seja sinónimo de dor. 

Krikorian, Limonero, Román, Vargas e Palacio (2014), falam do sofrimento como uma 

experiência multidimensional e dinâmica de stresse severo, que ocorre perante eventos de 

ameaça à integridade da pessoa no seu todo, podendo conduzir à exaustão. Resulta da 

experiência pessoal e pode ser vivenciado em diversas situações em que se verifique perda, 

dano ou ameaça à integridade da pessoa. É acompanhado por uma série de emoções intensas 

entre as quais se destacam a tristeza, a angústia, o medo, o abandono e o desespero 
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(Encarnação, Oliveira & Martins, 2015). É uma experiência inerente à condição humana e não 

é possível viver uma vida sem ele, pois de uma forma ou de outra, com maior ou menor 

intensidade, todas as pessoas o vivenciam, sendo, por isso, um fenómeno universal (Viana, 

2014), biopsicossocial e espiritual, que está presente em todos os contextos associados à 

doença, pelo que tem repercussões não só para a pessoa/família, mas também para os 

profissionais de saúde (Peixoto & Borges, 2011). 

A intensidade do sofrimento varia conforme a cultura, os valores, o mundo afetivo e social, os 

sentimentos de pertença, as ideias e as escolhas do próprio sujeito. Deste modo, o que se 

espera dos cuidadores formais ou informais é a perceção dessa singularidade e complexidade. 

Acompanhar um ser humano que está a sofrer ou a morrer é um dos maiores desafios que o 

cuidador pode enfrentar. Trata-se de um processo caracterizado por crises de medo e 

insegurança. Não há uma maneira correta de acompanhar essas pessoas, porque a morte de 

cada um é tão singular quanto a sua vida (Coelho & Ferreira, 2015). 

As fontes de sofrimento podem estar relacionadas com os ambientes de trabalho em saúde e a 

forma como estão organizados (Caçador, Ramos & Brito, 2017; Weber, 2016), com situações 

clínicas, condições de trabalho difíceis, recursos limitados, condições estruturais e fontes 

morais (McCarthy & Gastmans, 2015). As situações clínicas relacionam-se com a prestação 

de cuidados ao doente em sofrimento e podem envolver danos para o doente como, por 

exemplo, o tratamento agressivo em fim de vida, a realização de exames desnecessários, a 

falta de tratamento, o não controlo da dor, o cuidado inadequado, entre outros (McCarthy & 

Gastmans, 2015). 

Relativamente às condições de trabalho e recursos, verifica-se a crescente mercantilização da 

saúde, as políticas de gestão e organização e a mudança de foco do doente/família para a 

organização. A falta de profissionais e, consequentemente, o aumento da carga de trabalho, 

compromete a qualidade do atendimento e a segurança dos cuidados, originando a perceção 

da incapacidade para cumprir com a responsabilidade profissional, e, por isso, constituindo-se 

como fonte de sofrimento. A excessiva carga de trabalho e a prática de horários rígidos 

também conduz ao desgaste e alienação profissional, uma vez que influencia negativamente o 

enfermeiro de dar a atenção necessária ao doente, além de que fica sem tempo para refletir e 

lidar com o seu próprio sofrimento (Maluwa, Andre, Ndebele & Chilemba, 2012; McCarthy 

& Gastmans, 2015; Wolf et al., 2016). 
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As condições estruturais revelam aspetos relacionados com os desequilíbrios de poder, a falta 

de reconhecimento e desvalorização da enfermagem, a falta de oportunidade para expressar 

preocupações e os conflitos interprofissionais. As fontes morais estariam ligadas com a 

sensibilidade moral, com os conflitos de valores e com aspetos éticos da instituição 

(McCarthy & Gastmans, 2015). A tendência que atualmente transparece evidencia que o 

sistema de saúde e o negócio que se sustenta com a prevalência das doenças continuará a não 

evidenciar esforços no sentido de proporcionar aos enfermeiros as condições para poderem 

ser eficazes e eficientes na sua atividade profissional, ou seja, cada vez mais, os enfermeiros 

tendem a ter menos tempo para cumprir com a sua obrigação moral e profissional, o que 

contribui, inevitavelmente, para a ocorrência de sofrimento (McCarthy & Gastmans, 2015). 

Martins e Robazzi (2009), referem que os principais fatores de sofrimento nos enfermeiros 

são o facto de terem de lidar diariamente com o sofrimento, a dor ou a morte dos doentes ao 

seu cuidado. Os mesmos autores referem que, perante a morte iminente de doentes ao seu 

cuidado, muitos enfermeiros afastam-se emocionalmente e que tal facto se deve à falta de 

preparação para lidar com a morte, salientando que ao longo de toda a sua formação o foco da 

aprendizagem se encontra na prevenção e tratamento da doença, sendo a principal 

preocupação do enfermeiro a de salvar vidas. A falta de preparação por parte dos enfermeiros 

em lidar com o sofrimento e a morte dos doentes ao seu cuidado induz sentimentos de grande 

stresse, o que vai potenciar sofrimento. 

Dewey (2017), vem reforçar a falta de preparação dos enfermeiros em lidar com o sofrimento 

e a morte, afirmando que os profissionais que vivenciam diariamente o sofrimento e a morte 

dos seus doentes, com o decorrer do tempo vão desenvolver uma significativa diminuição da 

sua capacidade de criar uma relação empática com os seus doentes, criando assim uma 

barreira emocional que vai impedir a criação de laços e impossibilitar a criação de uma 

relação terapêutica com o doente. Martins e Robazzi (2009) falam, ainda, na hipótese de uma 

falta de envolvimento com a sua própria equipa de trabalho, com os seus amigos e familiares, 

bem como, em casos mais extremos o desenvolvimento de patologia mental.  

Lindberg (2012), fala em fadiga por compaixão como sendo o sofrimento acumulado ao longo 

do tempo por parte dos enfermeiros, sendo que, tanto o termo sofrimento como fadiga por 

compaixão, servem para descrever a resposta emocional, física e espiritual que se pode 

traduzir em sentimentos de depressão, irritabilidade, frustração e progressão para o 

isolamento, podendo em casos mais extremos levar ao burnout do profissional de 
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enfermagem. A mesma autora refere que a acumulação de sofrimento é um fenómeno muito 

comum entre os profissionais de enfermagem, mas que o mesmo é pouco reconhecido e 

negado pela maioria dos profissionais. Por ser uma situação pouco conhecida, enquanto 

problema inerente à prática profissional, não existe uma estratégia instituída para o seu 

diagnóstico e tratamento. Cada enfermeiro tem as suas próprias estratégias de coping para 

lidar com a situação, sendo ainda desconhecida, ou mesmo inexistente, alguma estratégia 

institucional que permita reconhecer, prevenir ou tratar este fenómeno.  

A prestação de cuidados, seja numa instituição de saúde ou no domicílio, é da 

responsabilidade de uma equipa multidisciplinar, da qual fazem parte os enfermeiros. O 

enfermeiro é um profissional, mas é também uma pessoa caracterizada pela sua 

individualidade e singularidade. A relação interpessoal que estabelece com o doente/família é 

imprescindível para a qualidade dos cuidados a prestar e ao envolver sentimentos e emoções 

torna-se também fonte de sofrimento para o enfermeiro (Borges, 2005). Por outro lado, ser 

profissional e não querer envolver-se com o sofrimento do outro, também gera sofrimento, 

pois este é próprio da vida humana e laboral. Assim, torna-se essencial existir um equilíbrio 

entre esses dois polos, pois o sentimento de não querer envolver-se para não sofrer, provoca 

inevitavelmente sofrimento pelo conflito entre agir com a razão ou com a emoção ou o 

sentimento de compaixão pelo outro (Rodrigues & Silva, 2016). 

A forma como os profissionais de enfermagem lidam com a morte e com a perda pode afetar 

visivelmente a qualidade da relação que estabelecem com os doentes e seus familiares, bem 

como afetar a sua saúde em vários domínios: afetivo, físico, comportamental, social e 

espiritual (Coelho & Ferreira, 2015; Gama, 2013). O sofrimento ou a angústia moral é um 

problema grave que afeta enfermeiros em diferentes contextos de trabalho em saúde e pode 

gerar sentimentos de insatisfação, sintomas físicos e emocionais, cansaço, rotatividade de 

pessoal e, até mesmo, abandono da profissão (Schaefer & Vieira, 2015), podendo ter um 

impacto significativo na qualidade dos cuidados prestados. Segundo as autoras citadas, 

mesmo enfermeiros experientes continuam a vivenciar situações que causam sofrimento no 

seu local de trabalho, o que demonstra uma necessidade contínua de fortalecer a capacidade 

destes profissionais em lidar de forma positiva com a perda ou sofrimento  

Essa realidade pode determinar uma maior resignação da resistência dos enfermeiros aos 

fatores relacionados com o sofrimento e uma aceitação das barreiras impostas ao exercício 

ético, tornando estes profissionais mais passivos e menos reativos (Barlem & Ramos, 2015). 
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Nesse contexto, uma das questões mais preocupantes é a possibilidade de o sofrimento passar 

a ser considerado como uma característica aceitável do papel profissional do enfermeiro e, 

deste modo, levá-los a vivenciar consequências negativas, interferir na qualidade dos 

cuidados e determinar a satisfação destes profissionais (McCarthy & Gastmans, 2015).   

Vários estudos associam sintomas físicos, emocionais e comportamentais, tais como: 

cefaleias, fadiga, depressão, dores musculares, insónias, absentismo, automedicação, 

fenómenos de stresse e burnout, aos profissionais de saúde (Adwan, 2014), o que vem 

reforçar a necessidade de estudos sobre o sofrimento destes profissionais, especialmente nos 

enfermeiros. O seu quotidiano é marcado pelo ritmo intenso de trabalho, pela necessidade de 

conciliar mais do que um emprego, pelas exigências familiares e até mesmo pelo 

relacionamento afetivo, o que dificulta a perceção do sofrimento. Deste modo, torna-se 

importante desenvolver uma praxis reflexiva acerca do sofrimento, competências pessoais e 

relacionais, programas de formação e reflexão acerca do tema, entendendo a perda e a morte 

como um fenómeno humano (Peixoto & Borges, 2011). 

Neste sentido, um dos desafios que se coloca ao profissional de enfermagem é expressar os 

seus sentimentos, pois fazê-lo, pode de ser visto como uma fraqueza ou uma incapacidade 

para lidar com o stresse inerente à profissão, o que o leva a manter o silêncio e, 

consequentemente, a aceitação desse sofrimento como parte da rotina de trabalho (Austin, 

2016). Fratezi e Gutierrez (2011), referem a importância de os cuidadores cuidarem de si 

mesmos, para que se possam dedicar dignamente ao outro. Para tal, necessitam de descanso e 

cuidados em relação à sua saúde física e mental, visto que existe o risco de também o 

cuidador se tornar alguém que requer cuidado. Os cuidadores, da mesma forma que o doente, 

necessitam ser ouvidos acerca das suas angústias, medos, ansiedades e sentimentos. A 

qualidade de vida do cuidador é primordial para a qualidade de vida daquele que carece de 

cuidado (Verdullas, Ferreira & Nogueira, 2011). 

Machado e Merlo (2008), no seu trabalho “Cuidadores: Seus amores e suas dores”, já 

mencionavam a necessidade de criar espaços de partilha onde se pudesse compreender o 

sofrimento vivenciado pelos profissionais de enfermagem, referindo que existe sofrimento 

quando se presencia a dor, o sofrimento e a morte dos seus doentes. No entanto, estes 

profissionais procuram esconder a dor e o sofrimento sentido durante o ato de cuidar, levando 

ao acumular de stresse e tensões que, em muitos casos, conduzem a situações de doença. As 

consequências deste stresse ocupacional podem ser preocupantes, uma vez que os 
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comportamentos dos profissionais incidem diretamente, quer no funcionamento da instituição 

(aumentando o índice de absentismo), quer na qualidade dos serviços que prestam 

(diminuição da qualidade), quer nos vários problemas pessoais (incluindo os sintomas 

psicossomáticos) e relacionais (Pereira, 2016).  

Os profissionais de saúde necessitam aprender a reconhecer o sofrimento, bem como a 

identificar mecanismos que intensifiquem a tolerância ao mesmo e quais as intervenções e 

condições que mais interferem neste processo. Os enfermeiros sentem necessidade de suporte 

e apoio psicológico para enfrentar o sofrimento humano e para os preparar para lidar com as 

emoções do doente e as suas próprias emoções com o intuito de os ajudar, na gestão das 

mesmas, de forma a preservar o seu equilíbrio emocional e, assim, prestarem cuidados de 

enfermagem de qualidade (Coelho, Brito & Barbosa, 2017).  

A qualidade de vida e as consequências biopsicossociais da tarefa de cuidar de outras pessoas 

tem sido objeto de uma ampla discussão na literatura. Se por um lado se constata o sofrimento 

daquele que cuida/cuidou de uma pessoa doente ou com problemas de saúde, por outro lado, 

verifica-se a falta de especificação por categorias profissionais daqueles que estão diretamente 

implicados na prestação de cuidados ao doente. Assim, o sofrimento deve ser objeto de estudo 

entre os profissionais de saúde, nomeadamente nos enfermeiros, o que não se verifica.  

É consensual a necessidade de desenvolver estudos que visem prevenir e atenuar este tipo de 

impacto na vida dos cuidadores, nomeadamente dos enfermeiros e consciencializar as 

entidades de saúde para a implementação de medidas ou políticas que visem diminuir o 

sofrimento e a sobrecarga destes profissionais (Barlem & Ramos, 2015; McCarthy & 

Gastmans, 2015; Ramos, Barth, Schneider, Cabral & Reinaldo, 2016). A maioria da 

investigação tem privilegiado o estudo deste fenómeno em doentes ou cuidadores informais 

(Ramos et al., 2016), sendo escassos os estudos que se debruçam sobre os profissionais de 

saúde que diariamente lidam com o sofrimento e até perda de vida daqueles de quem cuidam. 

Os enfermeiros, pela natureza dos cuidados que prestam e pela proximidade na relação 

terapêutica com o doente/família, são confrontados no quotidiano da sua prática com o 

sofrimento não só daqueles que cuidam, mas também com o seu próprio sofrimento, pelo que 

este estudo pretende compreender e avaliar este fenómeno em profissionais de enfermagem.  

Assim, o objetivo geral do estudo é avaliar o sofrimento nos enfermeiros em CSP num ACeS 

do interior Norte de Portugal. No sentido de o concretizar, delineámos os seguintes objetivos 
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específicos: 1) caracterizar os enfermeiros que exercem a sua atividade profissional em 

contexto de CSP; 2) comparar as médias das dimensões do sofrimento (Dor Emocional, Perda 

Relacional e Evitamento) em função das variáveis sociodemográficas (sexo, estado civil, 

existência de filhos); 3) comparar as médias das dimensões do sofrimento (Dor Emocional, 

Perda relacional e Evitamento) em função das variáveis profissionais (especialização em 

enfermagem, tempo de serviço como enfermeiro, unidade funcional de prestação de cuidados, 

tipo de horário, carga horária semanal, frequência de jornadas contínuas com menos 

elementos que o inicialmente planeado, frequência de cuidados a pessoas em fase terminal/ 

cuidados paliativos e as pessoas em sofrimento, frequência de contacto com situações de 

urgência/emergência ou com a morte de pessoas que estiveram ao seu cuidado, frequência 

com que transmite a informação da morte da pessoa à família/cuidador, o facto de também ser 

cuidador informal e o motivo para tal). 

METODOLOGIA 

O presente trabalho insere-se na tipologia dos estudos de caso sobre os enfermeiros que 

exercem a sua atividade profissional em CSP, num ACeS do interior Norte de Portugal. 

Estudo descritivo e transversal, de natureza quantitativa. Para os propósitos do mesmo 

recorremos a amostragem não probabilística de conveniência. 

Amostra 

A população de enfermeiros que exercem a atividade profissional em CSP num ACeS do 

interior Norte de Portugal é de 111 enfermeiros. No presente estudo participam 100 

enfermeiros, o que corresponde a 90,09% da população. 

Da caracterização da amostra é de referir que idade mínima dos participantes é de 33 anos e a 

idade máxima é de 63 anos. A média de idades é de 43.9 anos, com desvio-padrão de 7.45. 

Verifica-se um desequilíbrio na variável “sexo”, mas esta é a realidade da profissão aqui em 

estudo. Os restantes elementos que caracterizam a amostra são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Caracterização sociodemográfica e profissional da amostra em estudo 

Foram selecionadas como variáveis independentes: sexo, estado civil, existência de filhos, 

especialização em enfermagem, tempo de serviço como enfermeiro, unidade funcional de 

prestação de cuidados, tipo de horário, carga horária semanal, frequência de jornadas 

  N (100) % (100) 

Grupo etário 

30 - 40 anos 

41 - 51 anos 
52 - 62 anos 

> 62 anos 

38 

43 
18 

1 

38.0 

43.0 
18.0 

1.0 

Número de filhos 

 

0 filhos 
1 filho 

2 filhos 

3 filhos 
4 filhos 

19 
30 

46 

4 
1 

19.0 
30.0 

46.0 

4.0 
1.0 

Coabitação com os filhos 
Sim 

Não 

73 

8 

90.1 

9.9 

Idade dos filhos 

0 - 5 anos 
6 - 10 anos 

11 - 16 anos 

> 16 anos 

25 
17 

16 

23 

30.9 
21.0 

19.7 

28.4 

Apoio no cuidado aos filhos 
Sim 

Não 

40 

60 

40.0 

60.0 

Habilitações literárias 
Licenciatura 

Mestrado 

80 

20 

80.0 

20.0 

Pós-graduação 
Sim 

Não 

27 

73 

27.0 

73.0 

Área de pós-graduação 

Gestão de Serviços de Saúde 
Saúde Familiar 

Cuidados Continuados/Paliativos 

Saúde Pública 
Supervisão Clínica 

Sexologia 

Emergência 

11 
3 

4 

2 
5 

1 

1 

40.8 
11.1 

14.8 

7.4 
18.5 

3.7 

3.7 

Área de especialização em 

enfermagem 

Saúde Materna e Obstetrícia 

Saúde Infantil e Pediatria 

Reabilitação 
Saúde Comunitária 

Saúde Mental e Psiquiatria 

8 

1 

9 
26 

3 

17.0 

2.1 

19.2 
55.3 

6.4 

Número de utentes atendidos por 

jornada contínua de trabalho 

1 - 10 utentes 

11 - 20 utentes 

> 20 utentes 

38 

51 

11 

38.0 

51.0 

11.0 

Grupo de utentes a que presta 

cuidados com maior frequência 

0 - 18 anos 

> 18 - 34 anos 

> 35 - 65 anos 
+ de 65 anos 

Todas as idades 

7 

6 

6 
32 

49 

7.0 

6.0 

6.0 
32.0 

49.0 

Tempo de Cuidador informal 

< 1 ano 

1 - 3 anos 
4 - 6 anos 

7 - 9 anos 

>10 anos 

7 

17 
5 

4 

3 

19.45 

47.22 
13.89 

11.11 

8.33 

Número de pessoas cuidadas 

1 pessoa 

2 pessoas 

3 pessoas 
4 pessoas 

24 

7 

3 
2 

66.67 

19.44 

8.33 
5.56 

Pessoas cuidadas 

Companheiro/a 

Pais 
Filhos 

Sogros  

Avós 

1 

22 
0 

4 

9 

2.78 

61.11 
0.0 

11.11 

25.0 

Vive/viveu com a pessoa cuidada 
Sim 
Não 

21 
15 

58.33 
41.67 

Alguma das pessoas cuidadas já 

morreu 

Sim 

Não 
Sim, mas continua cuidador 

20 

13 
3 

55.56 

36.11 
8.33 
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contínuas com menos elementos que o inicialmente planeado, frequência de cuidados a 

pessoas em fase terminal/cuidados paliativos e as pessoas em sofrimento, frequência de 

contacto com situações de urgência/emergência ou com a morte de pessoas que estiveram ao 

seu cuidado, frequência com que transmite a informação da morte da pessoa à 

família/cuidador, o facto de também ser cuidador informal e o motivo para tal. A variável 

dependente é o sofrimento nas diferentes dimensões (Dor Emocional, Perda Relacional e 

Evitamento).  

Instrumentos 

O instrumento de recolha de dados aplicado foi um questionário (Apêndice A), estruturado em 

duas partes: na primeira parte consta a caracterização sociodemográfica e profissional da 

amostra em estudo e na segunda consta a Caregiver Grief Scale (CGS) para avaliar o 

sofrimento dos enfermeiros, adaptada e validada para os enfermeiros portugueses em CSP 

(artigo que constitui a primeira parte desta dissertação).  

A CGS foi desenvolvida e validada para cuidadores informais na Alemanha, por Meichsner, 

Schinköthe e Wilz (2016) e, posteriormente, adaptada e validada para cuidadores formais e 

informais na população portuguesa por Vasconcelos-Raposo, Teixeira, Ribeiro, Silva e Santos 

(2017). A sua escolha baseou-se no facto de se pretender uma escala breve, de fácil utilização, 

que permitisse avaliar o sofrimento e integrar diferentes aspetos do sofrimento nos 

prestadores de cuidados, como sentimentos de perda, reação emocional a essa perda, 

tendência a evitar ou aceitar essa perda e o sofrimento vivido (Meichsner et al., 2016), ou 

seja, permite que o sofrimento seja distinguido de depressão, ansiedade e outros stresses 

causados pela prestação de cuidados. Para o presente estudo recorremos à versão da CGS 

especificamente validada para a população aqui em causa, ou seja, os enfermeiros que 

exercem a atividade profissional em CSP (Pires, Monteiro, Poças & Vasconcelos-Raposo, in 

press). 

É constituída por 11 itens que avaliam três dimensões do sofrimento do cuidador: Dor 

Emocional (itens 1 a 3), Perda Relacional (itens 4 a 8) e Evitamento (itens 9 a 11). A 

dimensão Dor Emocional diz respeito à experiência de sofrimento e outras emoções 

desagradáveis, vivenciadas no presente, relacionadas com a perda de alguém. A dimensão 

Perda Relacional refere-se às perdas relativas ao relacionamento e experiências partilhadas 

com a pessoa cuidada quando esta ainda era saudável. No que respeita à dimensão 
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Evitamento, refere-se ao comportamento da pessoa com o objetivo de se proteger da dor 

psicológica, tal como expressa nas emoções geradas nos contextos e relacionamentos 

psicossociais, que no caso dos enfermeiros está diretamente relacionada com o seu 

envolvimento emocional com os doentes.  

É a sensibilidade às diferentes dimensões do sofrimento que torna a CGS um instrumento 

vantajoso para a investigação com enfermeiros (Pires et al., in press). A resposta aos itens que 

integram cada uma das dimensões é feita numa escala do tipo Lickert que varia entre: 1. 

Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo moderadamente; 4. Concordo; e 5. Concordo 

totalmente (Meichsner et al., 2016).  

Procedimentos  

O questionário foi aplicado aos enfermeiros que exercem a atividade profissional em CSP 

num ACeS do interior Norte de Portugal. Previamente à sua aplicação, procedeu-se ao pedido 

de autorização à Comissão de Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde Norte. 

Do pedido de autorização constavam os objetivos do estudo, os participantes e os recursos a 

utilizar. Obtida a autorização, foi solicitada a colaboração ao Diretor Executivo do ACeS, que 

diligenciou a colaboração dos diretores clínicos e dos enfermeiros chefes das unidades 

funcionais do referido ACeS, no sentido de assegurar a operacionalização do processo da 

recolha de dados que decorreu entre 19 de fevereiro e 05 de março de 2018. 

Os questionários foram disponibilizados num envelope aberto ao enfermeiro chefe ou 

responsável de cada unidade funcional que os distribuiu pelos enfermeiros das referidas 

unidades. Os questionários seguiam acompanhados de uma declaração na qual constava os 

objetivos do estudo, a garantia da confidencialidade e anonimato dos dados e a informação da 

possibilidade dos participantes no estudo poderem desistir a qualquer momento, sem qualquer 

tipo de penalização (Apêndice B). Foi também salientado que os dados se destinavam apenas 

a fins de investigação, respeitando os princípios éticos da mesma.  

Dos 111 questionários distribuídos foram recolhidos 100, correspondendo a 90.09% da 

população. Após o seu preenchimento, os questionários foram colocados no envelope fechado 

e entregues ao responsável da unidade funcional. Procedeu-se à verificação da resposta a 

todos os itens que integram o questionário e seguidamente os dados foram introduzidos na 

base de dados final para posterior análise estatística.  
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Análise estatística  

O tratamento dos dados obtidos foi efetuado através de uma base de dados no software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 24, elaborando uma matriz dos dados 

previamente codificados para permitir a sua análise estatística, com recurso à estatística 

descritiva, e por se tratar de uma amostra representativa da população em estudo (90.09%) 

não se procedeu a qualquer tipo de análise probabilística. 

Na estatística descritiva, procedemos ao cálculo das frequências absolutas e frequências 

relativas para todas as variáveis, bem como à determinação das médias para cada dimensão do 

sofrimento (Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento). 

Relativamente às questões associadas à validade interna do estudo, importa referir que não 

houve qualquer participante que tivesse optado por abandonar o preenchimento do 

questionário ou que relatasse qualquer dificuldade com o mesmo. Quanto à validade externa, 

a CGS foi validada recorrendo à Análise Fatorial Confirmatória com base na amostra aqui em 

estudo (Pires et al., in press). 

RESULTADOS 

Nesta secção do trabalho apresentamos as frequências das variáveis que se constituem como 

variáveis independentes para o presente estudo e que constam da Tabela 2. 
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Tabela 2: Variáveis independentes para comparação das médias com as dimensões do sofrimento (Dor 

Emocional, Perda Relacional e Evitamento) no presente estudo 

Legenda: UCC: Unidade de Cuidados na Comunidade: USF: Unidade de Saúde Familiar; UCSP: Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados. 

Foram comparadas as médias das diferentes dimensões do sofrimento (Dor Emocional, Perda 

Relacional e Evitamento) em função das variáveis sociodemográficas (sexo, estado civil e 

existência de filhos), conforme consta na Tabela 3. 

  N (100) % (100) 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

10 
90 

10.0 
90.0 

Estado civil 
Com companheiro 

Sem companheiro  

81 

19 

81.0 

19.0 

Existência de filhos 
Sim 

Não 

81 

19 

81.0 

19.0 

Especialização em 

enfermagem 

Sim 

Não 

47 

53 

47.0 

53.0 

Tempo de serviço   

< 11 anos 

11 - 17 anos 
> 17 anos 

20 

50 
30 

20.0 

50.0 
30.0 

Unidade funcional de 

prestação de cuidados 

UCC 
USF 

UCSP 

37 
35 

28 

37.0 
35.0 

28.0 

Tipo de horário 

Jornada contínua 

Horário rígido 

Horário flexível 

88 

8 

4 

88.0 

8.0 

4.0 

Carga horária semanal 
35 horas 

40 horas 

98 

2 

98.0 

2.0 

Frequência de jornadas 

contínuas com menos 

elementos que o 

inicialmente planeado 

Nunca 

Raramente 

Às vezes 
Frequentemente 

Muito frequentemente 

5                            

27 

46 
18 

4 

5.0 

27.0 

46.0 
18.0 

4.0 

Frequência de cuidados a 

pessoas em fase 

terminal/em cuidados 

paliativos 

Nunca 

Raramente 
Às vezes 

Frequentemente 

Muito frequentemente 

7 

28 
38 

24 

3 

7.0 

28.0 
38.0 

24.0 

3.0 

Frequência de contacto 

com situações de 

urgência/emergência 

Nunca 

Raramente 

Às vezes 

Frequentemente 

Muito frequentemente 

4 

45 

41 

10 

0 

4.0 

45.0 

41.0 

10.0 

0.0 

Frequência de prestação 

de cuidados a pessoas em 

sofrimento 

Nunca 
Raramente 

Às vezes 

Frequentemente 
Muito frequentemente 

3 
11 

27 

47 
12 

3.0 
11.0 

27.0 

47.0 
12.0 

Frequência de contacto 

com a morte de pessoas 

que estiveram ao seu 

cuidado 

Nunca 

Raramente 

Às vezes 
Frequentemente 

Muito frequentemente 

6 

23 

36 
32 

3 

6.0 

23.0 

36.0 
32.0 

3.0 

Frequência com que 

transmite a informação da 

morte da pessoa à 

família/cuidador 

Nunca 
Raramente 

Às vezes 

Frequentemente 
Muito frequentemente 

52 
39 

6 

3 
0 

52.0 
39.0 

6.0 

3.0 
0.0 

Cuidador informal 
Sim 

Não 

36 

64 

36.0 

64.0 

Motivo para ser cuidador 

informal 

Opção pessoal 
Decisão familiar 

Recompensa monetária 

Satisfação pessoal/Solidariedade 

22 
11 

0 

3 

61.1 
30.56 

0.0 

8.33 



Sofrimento nos enfermeiros em cuidados de saúde primários: relação com características sociodemográficas e profissionais 

 

52 

Tabela 3: Comparação das médias das dimensões do sofrimento em função das variáveis sociodemográficas 

(sexo, estado civil e existência de filhos) 

Dimensões do sofrimento Dor Emocional Perda Relacional Evitamento 

Variáveis 

sociodemográficas 

Sexo 

masculino 

Com filhos 7.57 12.14 6.57 

Sem filhos 8.33 14.33 6.00 

Com companheiro 7.44 12.33 6.44 

Sem companheiro 11.00 17.00 6.00 

Sexo feminino 

Com filhos 9.82 15.36 7.94 

Sem filhos 9.56 13.81 7.31 

Com companheiro 9.68 15.19 7.90 

Sem companheiro 10.16 14.66 7.55 

Os profissionais de enfermagem do sexo feminino apresentam médias de sofrimento mais 

elevadas em quase todas as dimensões do sofrimento, comparativamente com os do sexo 

masculino. Quando comparado o sexo com as outras variáveis sociodemográficas, os 

enfermeiros do sexo masculino com filhos apresentam médias mais elevadas apenas na 

dimensão Evitamento, enquanto que os do sexo masculino sem filhos apresentam médias 

mais elevadas nas dimensões Dor Emocional e Perda Relacional. Os enfermeiros do sexo 

feminino com filhos apresentam médias mais elevadas em todas as dimensões do sofrimento 

comparativamente com os enfermeiros sem filhos do mesmo sexo.   

Relativamente ao estado civil, os enfermeiros do sexo masculino sem companheiro 

apresentam médias mais elevadas nas dimensões Dor Emocional e Perda Relacional, 

enquanto os enfermeiros do sexo feminino sem companheiro apresentam médias superiores 

apenas na dimensão de Dor Emocional.  

De seguida, foram comparadas as médias das diferentes dimensões do sofrimento (Dor 

Emocional, Perda Relacional e Evitamento) em função das variáveis profissionais 

(especialização em enfermagem e tempo de serviço), cujos resultados constam da Tabela 4. 
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Tabela 4: Comparação das médias das dimensões do sofrimento em função das variáveis profissionais 

(especialização em enfermagem e tempo de serviço) 

Dimensões do sofrimento Dor Emocional Perda Relacional Evitamento 

Variáveis 

profissionais 

Sexo masculino 

Com especialização 8.25 13.12 7.00 

Sem especialização 6.00 11.50 4.00 

Tempo de serviço: 

Até 11 anos de serviço 

11-17 anos de serviço 

>17 anos de serviço 

 

9.00 

8.00 

6.00 

 

16.00 

10.66 

16.00 

 

5.50 

6.33 

7.55 

Sexo feminino 

Com especialização 9.23 14.07 7.56 

Sem especialização 10.19 15.86 8.03 

Tempo de serviço: 

Até 11 anos de serviço 

11-17 anos de serviço 

>17 anos de serviço 

 

8.77 

9.29 

10.31 

 

15.66 

14.73 

15.23 

 

7.11 

7.59 

8.19 

Os enfermeiros do sexo masculino que possuem especialização em enfermagem apresentam 

médias mais elevadas em todas as dimensões do sofrimento. Pelo contrário, os enfermeiros do 

sexo feminino com especialização em enfermagem, apresentam médias mais baixas em todas 

as dimensões do sofrimento.  

Quanto ao tempo de serviço, no sexo masculino, os enfermeiros com tempo de exercício 

profissional até 11 anos apresentam médias mais elevadas na dimensão Dor Emocional, 

enquanto os que têm mais de 17 anos de experiência profissional apresentam médias mais 

elevadas na dimensão Evitamento. A dimensão Perda Relacional apresenta o mesmo valor 

quer nos enfermeiros que exercem funções até 11 anos quer naqueles que exercem há mais de 

17 anos. Relativamente ao sexo feminino, os enfermeiros com tempo de serviço até 11 anos 

apresentam médias mais elevadas na dimensão Perda Relacional e os que trabalham há mais 

de 17 anos nas dimensões Dor Emocional e Evitamento. 

Foram também comparadas as médias das diferentes dimensões do sofrimento (Dor 

Emocional, Perda Relacional e Evitamento) em função das variáveis profissionais (frequência 

de jornadas contínuas, cuidados à pessoa em sofrimento e fase terminal, contacto com 

situações de urgência, com a morte e transmissão da informação da morte), cujos resultados 

constam da Tabela 5. 
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Tabela 5: Comparação das médias das dimensões do sofrimento em função de variáveis profissionais 

(frequência de jornadas contínuas, cuidados à pessoa em sofrimento e fase terminal, contacto com 

situações de urgência, com a morte e transmissão da informação da morte) 

Dimensões do sofrimento 
Dor 

Emocional 

Perda 

Relacional 
Evitamento 

Variáveis 

profissionais 

Frequência de jornadas 

contínuas com menos 

elementos que o 

inicialmente planeado 

Nunca 9.60 14.00 8.80 

Raramente 8.40 13.44 7.03 

Às vezes 9.97 15.17 7.56 

Frequentemente 

Muito frequentemente 

10.05 

10.75 

16.94 

12.50 

8.44 

8.75 

Frequência de cuidados 

a pessoas em fase 

terminal/em cuidados 

paliativos 

Nunca 9.42 11.85 8.14 

Raramente 9.89 14.85 7.82 

Às vezes 9.92 15.21 8.07 

Frequentemente 

Muito frequentemente 

8.54 

11.00 

14.95 

16.66 

7.12 

5.00 

Frequência de contacto 

com situações de 

urgência/emergência 

Nunca 10.75 15.00 8.75 

Raramente 9.73 14.71 7.24 

Às vezes 9.26 15.02 8.02 

Frequentemente 9.70 14.80 7.90 

Muito frequentemente --- --- --- 

Frequência de prestação 

de cuidados a pessoas 

em sofrimento 

Nunca 11.33 15.00 9.66 

Raramente 10.18 14.36 8.18 

Às vezes 9.37 14.14 7.37 

Frequentemente 9.46 15.27 7.80 

Muito frequentemente 9.50 15.15 7.00 

Frequência de contacto 

com a morte de pessoas 

que estiveram ao seu 

cuidado 

Nunca 10.16 14.50 7.16 

Raramente 10.13 14.56 7.60 

Às vezes 9.36 14.72 7.13 

Frequentemente 9.28 15.25 8.53 

Muito frequentemente 10.00 15.33 7.00 

Frequência com que 

transmite a informação 

da morte da pessoa à 

família/cuidador 

Nunca 9.76 14.98 7.48 

Raramente 9.10 14.76 7.41 

Às vezes 10.16 13.33 9.83 

Frequentemente 11.33 17.00 10.66 

Muito frequentemente --- --- --- 

No que se refere às variáveis profissionais apresentadas na tabela anterior, verifica-se que os 

enfermeiros que muito frequentemente ou frequentemente trabalham em jornadas contínuas 

com menos elementos que o inicialmente planeado apresentam médias mais elevadas nas 

dimensões Dor Emocional e Perda Relacional, respetivamente, enquanto aqueles que nunca 

trabalham nesta situação apresentam médias mais elevadas na dimensão Evitamento. Os 

profissionais de enfermagem que muito frequentemente prestam cuidados a pessoas em fase 

terminal/cuidados paliativos apresentam médias mais elevadas nas dimensões Dor Emocional 

e Perda Relacional, enquanto aqueles que nunca o fazem apresentam médias mais elevadas na 

dimensão Evitamento. Os enfermeiros que nunca têm contacto com situações de 

urgência/emergência e que nunca prestam cuidados a pessoas em sofrimento são aqueles que 

apresentam médias mais elevadas em todas as dimensões do sofrimento. Os enfermeiros que 

nunca contactam com a morte de pessoas que estiveram ao seu cuidado apresentam médias 

mais elevadas na dimensão Dor Emocional, enquanto aqueles que o fazem frequentemente 
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apresentam médias mais elevadas nas dimensões Perda Relacional e Evitamento. Os 

enfermeiros que frequentemente transmitem a informação da morte à família/cuidador 

apresentam médias mais elevadas em todas as dimensões do sofrimento. 

Por fim, foram comparadas as médias das diferentes dimensões do sofrimento (Dor 

Emocional, Perda Relacional e Evitamento) em função das variáveis profissionais (Unidade 

funcional de prestação de cuidados, tipo de horário realizado, carga horária semanal, cuidador 

informal e motivo para tal), cujos resultados constam da Tabela 6. 

Tabela 6: Comparação das médias das dimensões do sofrimento em função das variáveis profissionais 

(Unidade funcional de prestação de cuidados, tipo de horário realizado, carga horária semanal, 

cuidador informal e motivo para tal) 

Dimensões do sofrimento 
Dor 

Emocional 

Perda 

Relacional 
Evitamento 

Variáveis 

profissionais 

Unidade funcional de 

prestação de cuidados  

UCC 9.40 13.91 7.48 

USF 9.60 15.00 7.62 

UCSP 9.78 15.92 8.03 

Tipo de horário reali-

zado 

Jornada contínua 9.47 14.72 7.62 

Horário rígido 10.75 16.37 8.37 

Horário flexível 9.50 14.75 7.75 

Carga horária sema-

nal 

35 horas semanais 9.61 14.91 7.72 

40 horas semanais 8.00 12.00 6.00 

Cuidador Informal 
Sim 10.30 15.97 7.63 

Não 9.17 14.23 7.71 

Motivo para ser 

cuidador informal 

Opção pessoal 10.50 15.54 7.50 

Decisão familiar 10.09 16.63 7.90 

Satisfação pessoal/Solidariedade 9.66 16.66 7.66 

Legenda: UCC: Unidade de Cuidados na Comunidade: USF: Unidade de Saúde Familiar; UCSP: Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados. 

Os enfermeiros que prestam cuidados na UCSP apresentam médias mais elevadas em todas as 

dimensões de sofrimento, contrariamente aos que prestam cuidados na UCC que apresentam 

médias mais baixas. Quanto ao tipo de horário realizado, são os profissionais que possuem um 

horário rígido, aqueles que apresentam médias mais elevadas em todas as dimensões do 

sofrimento. Relativamente à carga horária, a maioria dos enfermeiros dos CSP (98%) têm 

uma carga horária semanal de 35 horas, sendo estes profissionais os que apresentam médias 

mais elevadas em todas as dimensões do sofrimento, comparativamente com os que têm uma 

carga horária de 40 horas semanais. 

Os profissionais de enfermagem que para além da sua profissão desempenham também o 

papel de cuidadores informais no seio familiar, são os que apresentam médias mais elevadas 

nas dimensões Dor Emocional e Perda Relacional. Aqueles que são cuidadores informais por 

opção pessoal apresentam médias mais elevadas na dimensão Dor Emocional, contrariamente 
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àqueles que o fazem por decisão familiar, satisfação ou solidariedade que apresentam médias 

mais elevadas nas dimensões Perda Relacional e Evitamento.  

DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi avaliar o sofrimento dos enfermeiros em CSP. O tema investigado 

é de relevante importância dada a escassez de investigação nesta área. As consequências do 

sofrimento em enfermeiros ainda é um assunto novo e incipiente na literatura, mas o tema tem 

ganho algum destaque nos últimos anos, quer na enfermagem nacional quer na internacional, 

apontando lacunas e estratégias para o seu enfrentamento. A sua pertinência prende-se, ainda, 

com o facto de a investigação permitir aprofundar o conhecimento sobre o sofrimento destes 

cuidadores e acrescentar novos conhecimentos ao património cultural da nossa profissão. 

No presente estudo, tal como na quase totalidade dos estudos encontrados na literatura 

(Shaefer, 2017), a maioria dos participantes são do sexo feminino (90%), sendo esta a 

realidade da profissão aqui em causa, pois a enfermagem ainda é uma profissão 

maioritariamente feminina, desde a antiguidade (Vieira, 2009). Tal facto pode ser justificado 

não só pelos papéis estabelecidos socialmente em relação ao homem e à mulher (Marins, 

Hansel & Silva, 2016), como também pelo facto de o papel de cuidador na família ter sido 

tradicionalmente atribuído à mulher (Hedler et al., 2016). Em Portugal, de acordo com a OE 

(2017), dos 71.802 membros inscritos, 82% são do sexo feminino. Na região do Norte, estão 

inscritos 23.607 membros, dos quais 83% são do sexo feminino, sendo que neste estudo 

também se verificam percentagens mais elevadas do sexo feminino.  

Na literatura discute-se se a enfermagem será uma profissão mais predisposta ao sofrimento 

por ser maioritariamente feminina, mas esta relação não é clara. Alguns estudos revelam 

maiores índices de sofrimento no sexo feminino (Trautmann, Epstein, Rovnyak & Snyder, 

2015) e outros no sexo masculino (Dyo, Kalowes & Devries, 2016), mas a maioria não 

demonstra diferenças significativas entre eles (Borhani, Abbaszadeh, Mohamadi, Ghasemi & 

Hoseinabad-Farahani, 2015; Woods, Rodgers, Towers & Grow, 2015; Xiaoyan, Yufang, 

Lifeng & Congcong, 2016). No presente estudo, verificou-se que o sexo feminino apresenta 

médias mais elevadas em todas as dimensões do sofrimento, com exceção para os enfermeiros 

do sexo feminino sem filhos na dimensão Perda Relacional e para os enfermeiros sem 

companheiro nas dimensões Dor Emocional e Perda Relacional. Devido às particularidades 

do género, as características de masculinidade, como sendo forte, viril e invulnerável, faz com 
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que estes não demonstrem com facilidade os seus sentimentos e tendam a disfarçá-los em prol 

de uma postura mais “de homem” (Rodrigues & Silva, 2016). De acordo com estes autores, 

dentro da complexidade que envolve o ser homem, a fragilidade é uma característica peculiar 

das mulheres que sugere feminilidade, pois ainda existe a lógica da cultura machista em que o 

homem é potencialmente sexuado, forte e trabalhador, sendo que, o trabalho o torna digno e 

fonte de sustento para a família.  

Relativamente ao estado civil, os enfermeiros do sexo feminino com companheiro nas 

dimensões Perda Relacional (relativa ao relacionamento e experiências partilhadas com a 

pessoa cuidada) e Evitamento (proteção da dor psicológica relacionada com o seu 

envolvimento emocional) apresentam médias de sofrimento mais elevadas. Pelo contrário, a 

dimensão Dor Emocional, respeitante à experiência de sofrimento e emoções desagradáveis, é 

mais expressiva nos enfermeiros do sexo feminino sem companheiro, o que poderá ser o 

reflexo da ausência de espaços para partilhar a perda dos doentes. De facto, a compreensão da 

vivência do sofrimento no sexo feminino, mais especificamente nas dimensões Evitamento e 

Perda Relacional, pode ser explicada pela necessidade de proteger a relação com o 

companheiro, ou seja, não transmitir as situações de sofrimento para a relação conjugal 

minimizando o efeito do desgaste na mesma. Apesar da mudança do papel social que a 

mulher tem vindo a assumir e que se traduz no desempenho de diferentes profissões, ainda se 

verifica que no seio da família continua a liderar as tarefas que contribuem para o bem-estar e 

a estabilidade familiar protegendo a família das situações de desgaste emocional (Marins et 

al., 2016). Quanto aos enfermeiros do sexo masculino sem companheiro, estes apresentam 

médias mais elevadas nas dimensões Dor Emocional e Perda Relacional e mais baixas na 

dimensão Evitamento. 

Embora a literatura não faça referência à expressão do sofrimento nos profissionais de 

enfermagem em função da existência, ou não, de filhos, constata-se, no presente estudo, 

médias ligeiramente mais elevadas em todas as dimensões do sofrimento no sexo feminino. 

Tratando-se de uma profissão maioritariamente feminina e potenciada por uma matriz cultural 

que sublinha a predisposição maternal para cuidar, o resultado parece apontar que o sexo 

feminino apresenta maior sensibilidade e envolvimento nas experiências de sofrimento, 

visando a possibilidade de estas poderem acontecer com as pessoas afetivamente mais 

próximas, nomeadamente com os filhos. Quanto aos enfermeiros do sexo masculino com 

filhos, verificam-se médias superiores apenas na dimensão Evitamento, o que pode ser 
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justificado pela necessidade de se proteger da dor psicológica com o objetivo de não a 

transferir para o agregado familiar. 

No que se refere às variáveis profissionais, os enfermeiros do sexo masculino que possuem 

especialização em enfermagem apresentam médias mais elevadas de sofrimento em todas as 

dimensões, pelo contrário, os enfermeiros do sexo feminino com especialização, apresentam 

médias mais baixas em todas as dimensões do sofrimento. De facto, contata-se que a 

formação em enfermagem, quer seja para a obtenção de graus académicos, quer para a 

atribuição de títulos de especialização profissional, tem vindo a contribuir para a aquisição de 

conhecimentos e competências para uma intervenção profissional especializada. No entanto, 

devem ser equacionadas estratégias mais eficazes no sentido de garantir uma melhor gestão 

das situações de sofrimento por parte dos profissionais do sexo masculino. 

Quanto ao tempo de serviço, quer para o sexo masculino, quer para o sexo feminino, de um 

modo geral verifica-se que os enfermeiros com mais tempo de exercício profissional 

apresentam médias de sofrimento mais elevadas, com exceção na dimensão Dor Emocional 

para o sexo masculino com menor tempo de serviço. No entanto, o estudo de Schaefer (2017) 

evidenciou que os enfermeiros com menos tempo de serviço apresentavam mais sofrimento 

do que os enfermeiros com maior experiência profissional, embora estes continuem a 

vivenciar situações geradoras de sofrimento no seu local de trabalho (Schaefer & Vieira, 

2015). No que diz respeito a estas variáveis, a literatura não é consensual, sendo que alguns 

estudos apontam relações significativas com a idade e tempo de serviço (Woods et al., 2015), 

enquanto noutros esta relação não se verifica (Lusignani, Gianni, Re & Buffon, 2016).  

O sofrimento apresentado pelos profissionais de enfermagem está relacionado com a 

prestação de cuidados ao doente/família em sofrimento. No entanto, a literatura também 

refere outros fatores que interferem no sofrimento dos enfermeiros e que não advêm desta 

relação, nomeadamente fatores oriundos da organização do trabalho, condições de trabalho, 

competências profissionais (Ramos et al., 2016), riscos ocupacionais, condições laborais 

precárias, desvalorização profissional e insatisfação com o trabalho (Viana, 2014; Weber, 

2016).  

A maioria dos estudos acerca do sofrimento tem sido realizada, sobretudo, em contextos 

hospitalares, principalmente em serviços de cuidados intensivos (Borhani, Mohammadi & 

Roshanzadeh, 2015) e de urgência/emergência (Trautmann et al., 2015). Os enfermeiros que 
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trabalham nestes contextos apresentaram maior sofrimento, quando comparados com os 

enfermeiros dos CSP (Shaefer, 2017). Os resultados deste estudo contrariam a literatura, pois 

os enfermeiros dos CSP que nunca têm contacto com situações de urgência/emergência e que 

nunca prestam cuidados a pessoas em sofrimento apresentam médias mais elevadas em todas 

as dimensões do sofrimento. Esta situação poderá ser explicada por fatores relacionados com 

a reforma dos CSP, decorrente da qual os enfermeiros têm vindo a assumir uma maior 

participação, autonomia, competências específicas e responsabilidades que poderão ser fontes 

geradoras de sofrimento (Ramos et al., 2016). Por sua vez, os enfermeiros que nunca 

contactam com a morte de pessoas que estiveram ao seu cuidado apresentam médias mais 

elevadas na dimensão Dor Emocional, enquanto aqueles que o fazem frequentemente 

apresentam médias mais elevadas nas dimensões Perda Relacional e Evitamento, o que 

poderá ser explicado pela rutura no relacionamento com a pessoa cuidada e para se 

protegerem da dor psicológica relacionada com o seu envolvimento emocional.  

Os enfermeiros que, com maior frequência, prestam cuidados a pessoas em fase 

terminal/cuidados paliativos apresentam médias mais elevadas nas dimensões Dor Emocional 

e Perda Relacional, enquanto aqueles que nunca o fazem apresentam médias mais elevadas na 

dimensão Evitamento, o que é corroborado pela literatura que refere que os principais fatores 

de sofrimento nos enfermeiros são o facto de terem de lidar diariamente com o sofrimento, a 

dor ou a morte dos doentes ao seu cuidado (Gama, 2013; Martins & Robazzi, 2009). Os 

autores citados referem ainda a falta de preparação por parte dos enfermeiros em lidar com o 

sofrimento e a morte dos doentes, induzindo sentimentos de grande stresse, que vão 

desencadear sofrimento. Os profissionais de enfermagem que frequentemente transmitem a 

informação da morte à família/cuidador são os que apresentam médias mais elevadas em 

todas as dimensões do sofrimento, o que vai ao encontro da literatura quando refere que ao 

confrontar-se com o sofrimento e morte do doente, o enfermeiro também sofre, porque toma 

consciência da sua própria finitude e sente-se impotente face à morte (Viana, 2014).  

Relativamente à unidade funcional de prestação de cuidados, os enfermeiros que prestam 

cuidados nas UCSP apresentam médias mais elevadas em todas as dimensões de sofrimento, 

contrariamente aos que prestam cuidados nas UCC, que prestam cuidados no domicílio, a 

pessoas mais vulneráveis, em sofrimento e, muitas vezes, em fase terminal. De facto, as 

UCSP mantêm um registo de funcionamento que não se alterou com a reforma dos CSP e que 
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tem reflexo nas condições laborais, na afetação de recursos humanos e logísticos, na 

valorização profissional e na satisfação com o trabalho (Viana, 2014; Weber, 2016).  

Gama (2013), refere que o principal fator de sofrimento nos enfermeiros não está só 

relacionado com a prestação de cuidados a doentes em sofrimento ou em fim de vida, mas 

também, com o facto de se confrontarem, diariamente, com um sistema desorganizado, onde a 

principal fonte de sofrimento parece ser a excessiva carga de trabalho que, na maioria dos 

casos, é consequência de falta de profissionais e da pressão do tempo, que está muitas vezes 

associada a picos de intensidade de trabalho. A maioria dos enfermeiros que participou no 

estudo (98%) tem uma carga horária de 35 horas semanais, sendo estes profissionais e os que 

realizam horário rígido os que apresentam médias mais elevadas em todas as dimensões do 

sofrimento, bem como aqueles que frequentemente ou muito frequentemente trabalham em 

jornadas contínuas com menos elementos que o inicialmente planeado, o que é corroborado 

pela literatura ao referir que a prática de horários rígidos e a excessiva carga de trabalho 

propiciam o sofrimento, conduzindo ao desgaste e alienação profissional (Maluwa et al., 

2012; McCarthy & Gastmans, 2015; Wolf et al., 2016). Contrariamente, Shaefer (2017) 

constatou que os enfermeiros que praticavam 40 horas ou mais de trabalho semanal 

apresentavam mais sofrimento. De acordo com Viana (2014), a impossibilidade de agir 

criativamente na relação quotidiana de trabalho e os limites colocados pela organização do 

trabalho, surgem também como fonte de sofrimento e desgaste nos enfermeiros.   

Os enfermeiros são pessoas com vida própria, que vai para além da sua profissão e, muitas 

vezes, o papel de cuidador informal surge na vida destes profissionais, de uma situação 

inesperada no seio da família, que necessita ser solucionada, não se tratando, necessariamente, 

de uma opção (Coelho & Ferreira, 2015), o que também se verifica no presente estudo. 

Aqueles que, para além da profissão, desempenham o papel de cuidador informal, apresentam 

médias de sofrimento mais elevadas nas dimensões Dor Emocional e Perda relacional. 

Atendendo ao facto de serem cuidadores de familiares (companheiros, pais/sogros ou avós), 

poderá ser o reflexo da vivência com situações de sofrimento dos seus familiares, bem como o 

receio de rutura no relacionamento e experiências partilhadas com a pessoa cuidada. No 

entanto, aqueles que o fazem por opção pessoal, apresentam médias mais elevadas na 

dimensão Dor Emocional, contrariamente àqueles que o fazem por decisão familiar, satisfação 

ou solidariedade, o que poderá estar relacionado com o maior envolvimento perante as 

experiências de sofrimento e emoções desagradáveis vivenciadas com a pessoa cuidada. No 
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presente estudo, o papel de cuidador informal é assumido somente por mulheres, o que é 

corroborado pela literatura ao referir que o papel de cuidador na família é tradicionalmente 

atribuído à mulher (Hedler et al., 2016).  

As consequências do sofrimento podem acarretar alterações drásticas no quotidiano 

profissional do enfermeiro, seja pela desqualificação do cuidado ou pelo abandono da 

profissão (Ramos et al., 2016). A literatura é consensual ao recomendar a elaboração de 

estratégias de prevenção e enfrentamento do sofrimento nos ambientes de trabalho e a criação 

de espaços críticos, reflexivos e humanísticos nas instituições de saúde. Para tal, potenciar a 

expressão de sentimentos e emoções, a valorização dos conhecimentos, a experiência, o 

respeito e a colaboração na equipa multidisciplinar viabiliza o equilíbrio emocional, a 

satisfação profissional e pessoal, e consequentemente, maior produtividade e rentabilização de 

recursos (Caçador et al., 2017; Coelho et al., 2017; Machado & Melro, 2008; Peixoto & 

Borges, 2011; Ramos et al., 2016; Shaefer & Vieira, 2015).  

Se no presente estudo a avaliação do sofrimento nos enfermeiros privilegiou a relação 

estabelecida com o doente/família através da CGS, justifica-se a necessidade de, em futuros 

estudos, introduzir outros fatores de natureza organizacional, no sentido de uma compreensão 

mais alargada deste fenómeno. Dado que o sofrimento nos enfermeiros é um fator que 

contribui para o elevado desgaste emocional destes profissionais, torna-se imprescindível, por 

parte das organizações de saúde, a implementação de medidas e estratégias que visem 

diminuir o impacto deste fenómeno na saúde e no bem-estar destes cuidadores e, 

consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos 

doentes/famílias e comunidade (Barlem & Ramos, 2015; McCarthy & Gastmans, 2015; 

Ramos et al., 2016).  

CONCLUSÃO 

Os CSP são cuidados de primeira linha com um olhar particular para as pessoas em situação 

de maior vulnerabilidade. Os enfermeiros, pela inerência das suas funções e natureza dos 

cuidados que prestam, estão expostos diariamente ao sofrimento. Apesar da literatura apontar 

para que a vivência do sofrimento em contexto de CSP seja menor do que em contexto 

hospitalar, esta realidade não deve ser descurada, atendendo a que os profissionais de saúde, 

em particular os enfermeiros, decorrente da reforma dos CSP, proporcionam cuidados em 
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contexto domiciliário, a pessoas que vivenciam processos de doença crónica, situações de 

dependência funcional ou em fase terminal. 

No presente estudo, constatou-se que os profissionais de enfermagem do sexo feminino com 

filhos, com companheiro, sem especialização em enfermagem e com mais tempo de exercício 

profissional apresentaram médias mais elevadas de sofrimento. No sexo masculino, as médias 

mais elevadas de sofrimento verificam-se nos enfermeiros sem filhos, sem companheiro, com 

especialização em enfermagem e com mais tempo de serviço. O sofrimento nos enfermeiros 

advém da prestação de cuidados ao doente/família em sofrimento e de fatores oriundos das 

organizações de saúde e condições de trabalho, nomeadamente da excessiva carga de trabalho 

e prática de horários rígidos.  

Os enfermeiros em CSP apresentam médias mais elevadas de sofrimento na dimensão Dor 

Emocional, seguida da dimensão Perda Relacional e, por fim, na dimensão Evitamento. Em 

função das variáveis sociodemográficas, quando feitas comparações com base nos valores 

cumulativos das variáveis estudadas, constatamos que só as comparações entre sexos 

produziram diferenças dignas de registo e que as mulheres sofrem mais do que os homens. 

A compreensão deste fenómeno é primordial para a prática de enfermagem e para os gestores 

das instituições de saúde, na medida em que podem adotar uma atitude proativa na 

implementação de estratégias que visem a melhoria da qualidade de vida destes profissionais, 

contribuindo para a qualidade e segurança dos cuidados e, consequentemente, ganhos em 

saúde.     
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O estudo do sofrimento em enfermeiros ainda é um tema novo e incipiente na literatura, visto 

que a maioria dos estudos encontrados acerca do sofrimento são relativos ao doente ou 

cuidadores informais. No entanto, na literatura mais recente este tema tem vindo a ganhar 

destaque, apontando lacunas e estratégias para o seu enfrentamento, quer no âmbito da 

enfermagem nacional como internacional. 

O sofrimento nos enfermeiros está relacionado não só com a prestação de cuidados ao 

doente/família em sofrimento ou até perda do doente em alguns casos, mas também com 

fatores oriundos da organização do trabalho, condições de trabalho, competências 

profissionais, valorização profissional, entre outros. Pode ter consequências negativas nestes 

profissionais, uma vez que o seu comportamento se reflete diretamente, quer no 

funcionamento da instituição, aumentando o índice de absentismo, quer na qualidade dos 

cuidados que prestam, diminuindo a qualidade dos mesmos, quer nos vários problemas 

pessoais (incluindo sintomas psicossomáticos) e relacionais (Pereira, 2016). 

Vários estudos apontam as consequências do sofrimento como algo intrínseco no quotidiano 

dos profissionais de enfermagem, interferindo na qualidade dos cuidados prestados ao 

doente/família e na vida pessoal e profissional dos enfermeiros. A tendência é cada vez mais 

para que os enfermeiros sejam menos capazes de prestar cuidados com a qualidade desejada 

para cumprir com a obrigação profissional, aumentando, inevitavelmente, a ocorrência do 

sofrimento (McCarthy & Gastmans, 2015).   

A literatura refere, ainda, que o sofrimento nos enfermeiros é um fator que contribui para o 

elevado desgaste destes profissionais. Para avaliar o sofrimento nos enfermeiros, os 

instrumentos ou as escalas podem ser importantes aliados, desde que sejam válidos e fiáveis 

para poderem garantir a veracidade dos resultados. A literatura reforça a necessidade de 

insistir na investigação acerca do sofrimento, principalmente para que as organizações de 

saúde tenham um conhecimento mais aprofundado sobre o sofrimento dos profissionais, no 

sentido de conceber projetos de intervenção que demonstrem ser uma mais-valia na qualidade 

de vida destes profissionais, minimizando a incorporação do sofrimento como parte da rotina 

de trabalho profissional.  

Do presente estudo destacam-se como principais conclusões:  

• A amostra é maioritariamente constituída pelo sexo feminino (90%), com 

companheiro (81%) e com filhos (81%), sendo a média de idades de 43.9 anos. A 
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maioria é licenciada (80%) e 20% possui o grau académico de mestre. Quase metade 

da amostra (47%) é detentora de uma especialização em enfermagem, sendo a área de 

especialização mais referida a enfermagem comunitária. Dos participantes, 52% tem 

entre 16 e 25 anos de tempo de serviço e 20% tem mais de 25 anos de experiência 

profissional; 

• Validação da CGS para os enfermeiros portugueses nos CSP com um modelo 

multifatorial de três fatores (Dor Emocional, Perda Relacional e Evitamento); 

• A versão da CGS revelou boa fiabilidade compósita (0.923) e validade discriminante, 

sendo os valores encontrados suficientemente robustos para a realização de estudos 

nomotéticos nos enfermeiros em CSP; 

• O sofrimento nos enfermeiros advém da prestação de cuidados ao doente/família em 

sofrimento e de fatores oriundos das organizações de saúde e condições de trabalho, 

nomeadamente da excessiva carga de trabalho e prática de horários rígidos; 

• Os enfermeiros do sexo feminino, com filhos, com companheiro, sem especialização 

em enfermagem e com mais tempo de exercício profissional apresentam médias de 

sofrimento mais elevadas; 

• No sexo masculino, as médias mais elevadas de sofrimento verificam-se nos 

enfermeiros sem filhos, sem companheiro, com especialização em enfermagem e com 

mais tempo de exercício profissional; 

• Os enfermeiros que frequentemente prestam cuidados a pessoas em fase 

terminal/cuidados paliativos, lidam com a morte dos seus doentes e transmitem a 

informação da morte à família/cuidador apresentam médias mais elevadas de 

sofrimento;  

• Os enfermeiros que nunca lidam com situações de urgência/emergência, nunca 

prestam cuidados a pessoas em sofrimento, que trabalham nas UCSP, com carga 

horária de 35 horas semanais e desempenham o papel de cuidadores informais no seio 

familiar, apresentam também as médias mais elevadas de sofrimento; 

• Os enfermeiros em CSP apresentam médias mais elevadas de sofrimento na dimensão 

Dor Emocional, seguida da dimensão Perda Relacional e, por fim, na dimensão 

Evitamento; 
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• Em função das variáveis sociodemográficas, quando feitas comparações com base nos 

valores cumulativos das variáveis estudadas, constatamos que só as comparações entre 

sexos produziram diferenças dignas de registo e que as mulheres sofrem mais do que 

os homens. 

Os desafios, quer sejam de origem organizacional, social, cultural ou outra, farão sempre parte 

do ambiente de saúde contemporâneo, marcado pela crescente complexidade e constante 

necessidade de adaptação (Wall, Austin & Garros, 2016). Assim, torna-se necessário 

sensibilizar as organizações de saúde para a discussão e elaboração de estratégias de 

enfrentamento do sofrimento nos profissionais de saúde, em particular nos profissionais de 

enfermagem, pelas características peculiares inerentes ao ato de cuidar.  

A realização deste estudo contribuiu para a compreensão deste fenómeno e deixa disponível à 

comunidade científica e aos gestores das instituições de saúde um instrumento para avaliação 

e gestão do sofrimento dos seus colaboradores, de forma a permitir a implementação de 

medidas para aumentar a sua motivação e contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, 

implicando ganhos de produtividade, eficiência e melhor rentabilização de recursos humanos. 

Neste sentido, uma vez que se encontra disponível e devidamente validada uma escala para 

avaliar o sofrimento nos enfermeiros em CSP, sugerimos a avaliação deste fenómeno nestes 

profissionais com o intuito de poderem ser tomadas medidas e implementadas estratégias 

individuais ou coletivas, que visem a diminuição ou até eliminação do impacto negativo do 

sofrimento na vida pessoal e profissional dos enfermeiros. Para tal, devem ser criados espaços 

de diálogo, de reflexão, críticos e humanísticos nos locais de trabalho, com presença de 

psicólogos, outros profissionais de saúde ou terapeutas, que auxiliem na promoção de 

ambientes favoráveis ao bem-estar dos enfermeiros. Esses espaços devem permitir aos 

enfermeiros expor os seus sentimentos e emoções, partilhar experiências de sucesso e de 

sofrimento, sem julgamentos ou juízos de valor, valorizando a sua experiência, de forma a 

poderem auxiliar na gestão das suas emoções e sentimentos. 

É imprescindível que os profissionais de enfermagem mantenham um bom nível de saúde e 

bem-estar e estejam preparados para reconhecer e lidar com as emoções do doente e as suas 

próprias emoções para prestarem cuidados de qualidade aos utentes/famílias e comunidade. 

Nesse sentido, é importante que cada instituição perceba quais são as questões geradoras de 

sofrimento nos seus colaboradores para delinear uma estratégia de intervenção mais adequada 

à sua realidade, conduzindo a uma maior eficiência e eficácia nos resultados. 
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QUESTIONÁRIO 

 

PARTE I 

Caracterização Sociodemográfica e Profissional                                  Id_____                                            

1.  Sexo:  

a. Masculino…………………………………………………  

b. Feminino………………………………………………….  

 

2. Idade: _______ (anos completos). 

 

3. Estado Civil:  

a. Com companheiro(a)………………………………………  

b. Sem companheiro(a)………………………………………  

 

4. Tem filhos?  

a. Sim……………………………………………  Quantos?  

b. Não……………………………………………    

 

4.1. Os seus filhos coabitam consigo?  

a. Sim……………………………………………  

b. Não……………………………………………  

 

4.2. Qual a idade dos seus filhos?  

a. 0-5 anos……………………………………………….........  

b. 6-10 anos………………………………………….............  

c. 11-16 anos……………………………………………........  

d. > de 16 anos…………………………………………….....  

 

4.3. Tem apoio de familiares nos cuidados aos seus filhos? 

a. Sim……………………………………………  

b. Não……………………………………………  

 

 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem Comunitária, da Escola Superior de Saúde de Vila Real - UTAD, será 

realizado um estudo de investigação, no qual se pretende avaliar o grau de sofrimento dos profissionais de 

enfermagem na prestação de cuidados de saúde. As suas respostas são confidenciais e serão utilizadas 

exclusivamente, para fins de investigação. É importante que responda a todas as questões, caso contrário o 

questionário não poderá ser considerado válido para tratamento estatístico. Não há respostas corretas ou incorretas. 

Apenas se pretende conhecer a sua realidade. Agradecemos desde já o tempo que vai despender no preenchimento 

do questionário (será aproximadamente de 10 minutos). A sua colaboração é preciosa, sem ela a investigação não 

poderá ser realizada. 
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5. Habilitações Literárias:  

a. Bacharelato……………………………………………….......  

b. Licenciatura…………………………………………............  

c. Mestrado…………………………………………….............  

d. Doutoramento…………………………………………….....  

 

5.1. Possui alguma Pós-Graduação?         

a. Sim……………………………………………   

b. Não……………………………………………  

 

Caso tenha respondido sim, especifique qual. 

___________________________________________________________ 

 

5.2. Possui alguma especialidade em enfermagem?  

a. Sim……………………………………………   

b. Não……………………………………………  

 

 

5.2.1. Se possui especialidade em enfermagem, indique qual:  

a. Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica………………  

b. Enfermagem Médico-Cirúrgica……………………………………  

c. Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica…………………  

d. Enfermagem de Reabilitação………………………………………  

e. Enfermagem de Saúde Comunitária…………………………….  

f. Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica………………  

 

6. Há quantos anos é enfermeiro? _____ (anos). 

 

7. Exerce a profissão de enfermagem em:  

a. Cuidados de Saúde Primários……………………………………  

b. Cuidados de Saúde Diferenciados (Hospital)……………..  

 

8. Em que Serviço/Unidade Funcional presta cuidados de enfermagem?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Se desempenha funções em Cuidados de Saúde Primários, responda às questões nº 9 e 10, 

posteriormente, passe para a questão nº 13. 

 

Se desempenha funções em Cuidados de Saúde Diferenciados, passe para a questão nº 11. 

 

9. Que tipo de horário realiza? 

a. Jornada contínua …………………………………………...  

b. Horário rígido………………………………………….........  

c. Horário flexível ……………………………….................  

 

10. Em média a quantos utentes presta cuidados por dia? __________   

11. Quais os turnos que realiza no seu serviço?  

a. Manhãs ………………………………………........................................  

b. Tardes ………………………………………………..................................  

c. Manhãs e tardes ……..…………………………….............................  

d. Manhãs, tardes e noites ...………………………………...................  

e. Tardes e noites…………………………………………………………………..  

 

12. Em média, a quantas pessoas presta cuidados durante um turno? 

a. Da manhã______  

b. Da tarde _______  

c. Da noite _______  

13. No desempenho das suas funções, a que grupo etário presta cuidados com maior frequência? 

a. Crianças / Adolescentes  (0 - 18 anos)………………………………..  

b. Jovens adultos  (> 18 - 34 anos)………………………………………….  

c. Adultos (> 35 - 65 anos)……..…….….…………….........................  

d. Idosos (+ de 65 anos)……...………………………………...................  

e. Todas as idades ….……………………………………………………………..  

 

14. Contratualmente, qual a carga horária semanal que tem?  

a. 35 horas semanais ……………………………………………………………  

b. 40 horas semanais……………………………………………………..........  

c. Outros……………..…………………………………................................  

 

14. 1. Em média quantas horas semanais trabalha? ______ (horas).  
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15.  Com que frequência durante o mês existem turnos a operar com menos elementos que o  

inicialmente planeado?  

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Muito frequentemente 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

16.  Com que frequência cuida de pessoas em fase terminal ou em cuidados paliativos?  

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Muito frequentemente 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

17.  Com que frequência lida com situações de urgência/emergência?  

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Muito frequentemente 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

   

18.  Com que frequência presta cuidados a pessoas em sofrimento?  

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Muito frequentemente 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

   

19. Com que frequência lida com a morte de pessoas que estão/estiveram ao seu cuidado?  

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Muito frequentemente 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

20.  Com que frequência é você a transmitir a informação da morte da pessoa à família/cuidador? 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Muito frequentemente 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

21. É ou foi cuidador Informal?  

a. Sim…………………………………………………………………   

b. Não………………………………………………………………..   

 

 

 

 

22. Porque optou por ser cuidador informal?  

a. Opção pessoal………..……………………….....................................  

b. Decisão familiar ……………………………………..............................  

c. Recompensa monetária ……..……………………..........................  

d. Satisfação pessoal/solidariedade……..…………………………….....  

e. Outros. (especifique na linha abaixo)…………………………………………………..  

 

Especifique: ______________________________________________________________ 

 

Caso seja ou tenha sido cuidador informal, por favor responda às seguintes 

questões tendo em conta a(s) pessoa(s) que cuidou informalmente. 

Caso 
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23. Durante quanto tempo é ou foi cuidador informal? ______Anos _____Meses. 

 

24. De quantas pessoas cuida ou cuidou informalmente? ______ 

 

25. De quem cuida ou cuidou?  

a. Cônjuge/companheiro(a) ……………………................................  

b. Mãe/Pai ……….…………………………………….................................  

c. Filho(a)/Enteado(a) ……………..………………………………..............  

d. Sogro(a)…………………………………………..…………………………….....  

e. Outros. (especifique na linha abaixo)…………………………………………………..  

 

Especifique: _____________________________________________________________  

 

26. Vive/viveu com a(s) pessoa(s) que cuida ou cuidou? 

a. Sim…………………………………………………………………   

b. Não……………………………………………………………….   

 

27. Alguma das pessoas de quem cuidou já morreu?  

a. Sim………………………………. ……………………................................  

b. Não……..……….…………………………………………………...……............  

c. Sim, mas continua a ser cuidador de outra(s) pessoa(s).......  

 

  



 

90 

PARTE II 

Caregiver Grief Scale (CGS) 

1. Discordo totalmente; 2. Discordo; 3. Concordo moderadamente; 4. Concordo; 5. Concordo totalmente; 

 

 1 2 3 4 5 

1. Sofro com a morte/sofrimento de um doente ao meu cuidado.  
 

     

2. Não consigo lidar com a morte/sofrimento de um doente ao meu 
cuidado.  

     

3. É doloroso aceitar a degradação do estado de saúde / sofrimento/ 
morte de um doente ao meu cuidado.  

                    
     

4. Recordo com regularidade como era o doente nos primeiros 
contactos que tivemos juntos.  

 
     

5. Sinto falta da(s) relação (ões) estabelecidas no passado com os 
doentes em sofrimento ou que faleceram ao meu cuidado.  

 
     

6. Em momentos de repouso recordo frequentemente o(s) doente(s) em 
sofrimento ou que faleceram ao meu cuidado.  

     

7. Sempre que um doente ao meu cuidado sofre ou morre, dou por mim 
a pensar se fiz tudo para evitar esse desfecho.  

     

8. Sinto um vazio com a perda de doentes que estiveram ao meu 
cuidado. 

 
     

9. Evito pensar no facto de que doentes ao meu cuidado tenham 
morrido.   

     

10. É difícil para mim mostrar a minha tristeza e sofrimento.  
 

     

11. Tenho dificuldade em aceitar o sofrimento de um doente ao meu 
cuidado.  

     

 

Obrigada pela sua colaboração! 

Esta parte do questionário é composta por 11 itens avaliados numa escala tipo Lickert que varia entre 1 - 

Discordo totalmente e 5 - Concordo totalmente e tem como objetivo avaliar o grau de sofrimento dos 

profissionais de enfermagem na prestação de cuidados de saúde. Seguidamente, pedimos-lhe que se foque na 

situação que está a passar/que passou com a(s) pessoa(s) que tem/teve ao seu cuidado e manifeste o seu menor ou 

maior grau de concordância relativamente às afirmações que se seguem, seguindo a escala abaixo apresentada. 

 



 

91 

Apêndice B 

Declaração de confidencialidade 
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Saúde - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, declaro assumir a liderança científica 
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as responsabilidades da sua boa execução, sob orientação da Professora Doutora Maria João 

Filomena dos Santos Pinto Monteiro e do Professor Catedrático José Vasconcelos Raposo, 

inserido no Mestrado em Enfermagem Comunitária. 

A participação neste estudo é voluntária e não comporta quaisquer riscos nem deverá interferir 

com o dia-a-dia dos participantes. As respostas são confidenciais e serão utilizadas 

exclusivamente, para fins de investigação. Não há respostas corretas ou incorretas. Apenas se 

pretende conhecer a realidade dos participantes.  

Declaro por minha honra que os dados obtidos neste estudo, serão confidenciais e  

usados apenas neste estudo. A identidade dos participantes será sempre confidencial. 

Este projeto foi aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Saúde da 

UTAD. 

Vila Real, 14 de novembro de 2017 

 

Luísa Maria Raposo Pires 
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Anexo A 

Autorização da Comissão de Ética para aplicação dos questionários e autorização  

dos autores para utilização da escala 
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