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RESUMO 

Os profissionais de saúde são uma das classes profissionais que mais enfrentam o stress 

ocupacional crónico. A presente investigação aborda o tema do burnout em médicos e 

enfermeiros, procurando estudar a associação entre os níveis de stress ocupacional crónico, as 

estratégias de coping utilizadas e a sua percepção de qualidade de vida. Foi recolhida uma 

amostra consecutiva de 100 participantes, 52 profissionais de enfermagem e 48 de medicina 

do ACES Grande Porto I e Grande Porto III. Foram aplicados quatro instrumentos de 

avaliação: o Questionário de Stress nos Profissionais de Saúde (QSPS); o Inventário de 

Burnout de Maslach (MBI-HSS); o Questionário de Coping (Brief-Cope) e um instrumento 

que avalia a Percepção da Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF). Os resultados na avaliação 

dos níveis de stress na amostra total apontaram uma experiência profissional mais negativa 

relativamente às dimensões: excesso de trabalho e lidar com clientes. Relativamente ao 

burnout, os profissionais de saúde revelam níveis intermédios de exaustão emocional, níveis 

intermédios de realização pessoal e baixos níveis de despersonalização. Verificamos a 

utilização de estratégias de coping proactivas para lidar com situações de maior tensão no 

local de trabalho, nomeadamente, planear e coping activo. O nível de satisfação dos 

profissionais de saúde, relativamente às dimensões de qualidade de vida, revela valores altos, 

indicando uma percepção positiva de qualidade de vida. No estudo comparativo entre 

médicos e enfermeiros, constatamos: i) diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos no QSPS, evidenciando valores mais altos na dimensão relações profissionais e na 

dimensão carreira e remuneração pelos enfermeiros e na dimensão excesso de trabalho pelos 

médicos; ii) no burnout e nas dimensões da qualidade de vida, não se verificaram diferenças 

significativas entre médicos e enfermeiros; iii) no que concerne às estratégias de coping, 

encontraram-se diferenças estatisticamente significativas nas escalas planear e auto-

culpabilização, em que os médicos manifestaram classificações médias mais elevadas do que 

os enfermeiros. Foram discutidas as implicações destes resultados no desenvolvimento de 

futuras investigações que reforçam a necessidade de implementar programas de intervenção 

neste âmbito. 

 

 

PALAVRAS–CHAVE: Burnout; Estratégias de Coping; Qualidade de Vida; Profissionais de 

Saúde  
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ABSTRACT 

 

Health professionals are a class of professionals who often face chronic occupational stress. 

This research addresses the topic of burnout in physicians and nurses, where we try to study 

the association between levels of chronic occupational stress, coping mechanisms and their 

perceived quality of life. A consecutive sample of 100 participants, 52 nurses and 48 

physicians, was collected in ACES Grande Porto I and Grande Porto III. We applied four 

assessment instruments: Questionnaire of Stress in Health Professionals (QSPS); Maslach 

Burnout Inventory (MBI-HSS); Coping Questionnaire (Brief-Cope) and an instrument that 

assesses the perception of quality of life (WHOQOL-Bref). The results from the assessment 

of stress levels showed a negative professional experience regarding the subscales: overwork 

and dealing with customers. Regarding burnout, intermediate levels of emotional exhaustion, 

intermediate levels of personal achievement and low levels of depersonalization were shown 

by health professionals. Proactive coping mechanisms to deal with stress, including planning 

and active coping, are used in the workplace. The dimensions of quality of life demonstrate 

the high values in the heath professionals´ level of satisfaction, indicating a positive 

perception of quality of life. In the comparative analysis between doctors and nurses, we 

verified: i) statistically significant differences between groups in the QSPS, demonstrating 

higher values in the subscales: professional relationships and career and remuneration in 

nurses and overwork in physicians; ii) with regard to burnout and the subscales of quality of 

life, there were no significant differences between doctors and nurses; iii) for coping 

mechanisms, there are significant differences in the subscale planning and self-blame, in 

which physicians expressed higher average scores than nurses. The implications of the results 

were discussed for the development of future research, which reinforces the need to 

implement intervention programs in this area.  

 

KEY-WORDS: Burnout; Coping Mechanisms; Quality of Life; Health Professionals  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante os últimos anos, o burnout tem sido um tema bastante abordado no domínio 

da investigação científica internacional, na medida em que apresenta efeitos nefastos a nível 

monetário e individual (Cooper, 1986; Cooper & Payne, 1990; McGrath, 1976; Melo, Gomes 

& Cruz, 1997). Contudo, apesar desta temática ser mundialmente debatida nas mais variadas 

profissões, em Portugal, existe uma quantidade limitada de estudos sobre este tema, 

particularmente ao nível dos profissionais de saúde, mesmo que seja uma actividade 

considerada de alto risco em termos de saúde. Num estudo recente, Silva (2008
b
) evidencia 

que em Portugal há falta de interesse pela compreensão deste fenómeno nas mais variadas 

profissões.  

A convicção, de que os médicos e os enfermeiros estão imunes à doença pelo facto de 

possuírem conhecimentos teóricos e práticos no âmbito da saúde, bem como possuírem 

capacidades de resistência, é partilhada pela maioria da população. No entanto, este 

conhecimento, partilhado pelos profissionais de saúde, não substitui a necessidade de apoio, 

sobretudo, quando está relacionado com sofrimento e inclusive com a morte (McIntyre, 

McIntyre & Silvério, 1999). De facto, os médicos e enfermeiros constituem um grupo 

profissional de alto risco, na medida em que se deparam com situações susceptíveis de 

exaustão emocional (Silva & Gomes, 2009). Deste modo, poder-se-á compreender o burnout 

como stress ocupacional crónico, em que o profissional sente que os seus recursos foram 

esgotados, não conseguindo ultrapassar as exigências colocadas (Maslach & Shaufeli, 1993; 

cit in Silva & Gomes, 2009). Neste sentido, procuramos estudar as estratégias de coping 

seleccionadas por este grupo profissional, quando confrontados com situações de maior 

stress.      

  Algumas investigações têm vindo a demonstrar o impacto da profissão nos níveis de 

burnout (Silva, 2008
b
; Melo, Gomes & Cruz, 1997). O stress ocupacional crónico/burnout 

interfere na qualidade de vida, alterando a forma como o indivíduo interage com o meio 

envolvente, comprometendo, assim, as diversas áreas da sua vida (Couto, 1987). Torna-se 

evidente que os efeitos do burnout não comprometem apenas a saúde. Dessa forma, o stress 

ocupacional crónico pode, para além de ter um efeito facilitador na origem de várias doenças, 

propiciar menos qualidade de vida e, consequentemente, produtividade, sendo assim de 

grande interesse estudar as causas/fontes de stress (Lipp & Tanganelli, 2002).  
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      Tendo por base estas indicações, propomos estudar o burnout numa amostra 

formada por profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) no ACES Grande Porto I e ACES 

Grande Porto III. A nível conceptual, este trabalho pretende analisar as fontes de stress 

relacionadas com a prática profissional, bem como relacionar com o nível de esgotamento 

(burnout), estratégias de coping e qualidade de vida dos participantes.  

 Ao nível estrutural, este estudo encontra-se dividido em duas partes. Na primeira 

apresentamos o enquadramento teórico que consiste numa revisão da literatura científica, que 

aborda os modelos teóricos e conceptuais de stress ocupacional, a sintomatologia e 

consequências do burnout, as estratégias de coping subjacentes e a percepção de qualidade de 

vida. Na segunda parte, referente à investigação empírica, descrevemos a investigação 

realizada, sendo apresentados e discutidos os resultados encontrados. O estudo termina com a 

apresentação das conclusões retiradas, bem como das limitações do mesmo.  
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PARTE I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O tema do burnout revela-se de extrema importância do ponto de vista social e 

individual, principalmente, nos profissionais que prestam cuidados humanos, dado que a sua 

acção negativa faz-se sentir tanto no profissional em causa como em todos os seus utentes ou 

“alvos” de intervenção. As consequências nefastas do stress e do burnout podem ser avaliadas 

a nível da saúde física e mental, incluindo a qualidade de vida dos profissionais, sendo, por 

isso, que se justifica o interesse em conhecer cada vez melhor a prevalência e efeitos, bem 

como a forma como se pode actuar na resolução e prevenção destes problemas (Gomes & 

Cruz, 2004).  
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CAPÍTULO I: STRESS OCUPACIONAL/ BURNOUT 

O ambiente laboral, a ligação casa/trabalho ou o conjunto de características pessoais de cada 

indivíduo são potenciais causas de stress, que podem contingentemente levar a sintomas ou 

doenças relacionadas com o stress. As repercussões, que advêm de lidar de forma inadequada 

com o stress, podem ser a nível físico, psicológico e/ou comportamental, que pode 

eventualmente acarretar custos pessoais, organizacionais e para os próprios utentes, devido á 

menor qualidade dos cuidados prestados (Hespanhol, 2005). O stress ocupacional 

crónico/burnout é uma síndrome caracterizada por três dimensões: exaustão emocional, 

despersonalização e ausência de realização pessoal. A forma como os profissionais podem 

reagir ao stress ocupacional crónico/burnout é um tema de grande interesse na literatura. 
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1.1 Conceito e Fases de Stress 

O stress tem sido alvo de estudo por inúmeros investigadores da área da saúde, na 

medida em que existe uma elevada preocupação com as consequências que pode vir acarretar 

na qualidade de vida do ser humano (Malagris & Fiorito, 2006). Os primeiros estudos sobre o 

stress foram realizados, na década de 1930, na área da saúde por Hans Selye. Este autor 

atribuiu um significado específico à reacção de stress, definindo este conceito como um 

“síndrome geral de adaptação” (Seyle, 1974; cit in Malagris & Fiorito, 2006). 

A nível fisiológico, o conceito de stress relaciona-se com a estratégia de adaptação do 

nosso organismo, devido a influências, mudanças, exigências e constrangimentos que possam 

surgir. Está sempre patente no nosso organismo um certo nível de stress, havendo contudo 

variações no seu grau. É de salientar que o distress não reside no facto do organismo reagir ao 

stress, mas sim no grau, frequência e duração em que este se encontra sob stress. Neste 

prisma, o stress tem uma conotação negativa. Todavia, os investigadores estabeleceram a 

distinção entre stress perigoso/nocivo (distress, sofrimento) e positivo/benéfico (eustress). 

Este último é visto como um mecanismo de adaptação, sendo assim essencial ao processo de 

vida (Vara, 2007). 

 Em Psicologia, o termo stress pode ter inúmeras definições. As mais actuais 

consideram que o stress é causado pelo ambiente externo (e.g. problemas no trabalho) e, 

consequentemente, o stress advém da resposta ao stressor ou sofrimento (e.g. exaustão 

emocional e sensação de tensão). Deste modo, o stress envolve alterações comportamentais, 

psicológicas, bioquímicas e fisiológicas (Pais Ribeiro, 2007).  

A perspectiva de Serra (2000) também se encontra nesta linha de raciocínio: “ (…) em 

situações de intermédias o stress pode ser útil porque se torna propulsivo, ou seja, constitui 

uma fonte de impulso que faz com que o individuo tome decisões e resolva problemas, 

ajudando-o a melhorar o seu funcionamento e as suas aptidões. O stress, neste sentido, traz 

algum sabor à vida e pode constituir-se um incentivo de realização profissional e pessoal” (p. 

263). 

Segundo Seyle (1965, cit in Malagris & Fiorito, 2006), o processo de stress é 

constituído por três fases: alerta, resistência e exaustão. O “alerta”, que consiste na primeira 

fase, acontece quando o sujeito se depara com um estímulo ou fonte stressante, provocando 

um desequilíbrio interno e, consequentemente, acarreta características associadas, tais como, 

taquicardia, respiração ofegante, picos de hipertensão e suores. A segunda fase, que se 
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designa por resistência, consiste na tentativa de recuperação por parte do organismo depois do 

desequilíbrio da fase anterior. Se, por acaso, o equilíbrio (homeostase) não for estabelecido 

novamente através da mobilização, o processo pode evoluir para a terceira fase – exaustão. 

Esta última fase caracteriza-se por um agravamento dos sintomas ocorridos na primeira fase. 

É também de salientar que na terceira fase (exaustão) desencadeia um grande 

comprometimento físico que se manifesta nas mais variadas doenças (Lipp & Novaes, 1996; 

cit in Malagris & Fiorito, 2006). Todavia, em estudos posteriores, Lipp (2003; cit in Malagris 

& Fiorito, 2006) identificou clínica e estatisticamente uma quarta fase, intermédia da segunda 

e terceira fase, que se designa por “quase – exaustão”. Esta fase desenvolve-se quando a 

pessoa não consegue adaptar-se às novas circunstâncias ou não consegue resistir ao stressor, o 

que poderá provocar um enfraquecimento do organismo.  

 

1.2 Respostas ao Stress 

 Cada vez mais o indivíduo encontra-se exposto a situações indutoras de stress, 

envolvendo todo o organismo no processo de activação. Segundo Serra (1999) existem 

inúmeros tipos de reposta: biológica, cognitiva e emocional. Estas respostas ocorrem de forma 

concomitante, influenciando-se mutuamente, as quais são mais acentuadas de acordo com a 

sua intensidade, que pode ser frequente e prolongada dependendo da sua exposição ao stress. 

 A resposta ao stress é, por conseguinte, uma resposta automática do organismo, 

produzida por qualquer alteração do meio envolvente ou pelo meio interno, mediante a qual o 

indivíduo se prepara para fazer face às exigências geradas pela nova situação. Esta resposta 

tem como intuito a adaptação à nova situação, colocando à disposição do organismo recursos 

excepcionais que consistem num aumento do nível de activação fisiológica e cognitiva 

(Labrador, 1992). De acordo com Serra (1999) é fundamental ter uma avaliação dos efeitos 

físicos, cognitivos e comportamentais do stress, na vida pessoal e da inter-relação.  

A natureza e a gravidade destes efeitos em termos de perturbações sócio -psico-

somáticas dependerá do tipo de stressor, do tempo de exposição, do apoio ou não do meio, 

como também da personalidade do individuo, da sua robustez intelectual e emocional e das 

suas experiências anteriores. Deste modo, pode-se dizer que o stress intenso e duradouro tem 

consequências prejudiciais para o ser humano. Por isso, quando uma pessoa atravessa 

circunstâncias sucessivas que são indutoras de stress, estas tornam-se aditivas. A pessoa fica 
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mais sensível perante situações desagradáveis, passando a reagir com mais facilidade e de 

forma mais intensa perante os mesmos (Serra, 2000).  

 O stress não se restringe, assim, apenas à situação em si, mas à interacção entre o 

sujeito e o meio envolvente. Por outras palavras, está relacionado com a forma como o 

indivíduo percepciona as circunstâncias indutoras de stress em função da sua capacidade ou 

tolerância perante a mesma e, consequentemente, resultam efeitos positivos ou negativos para 

o sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Conceptualização Teórica de Stress: Modelo Transversal de Lazarus 

Iremos apresentar, de seguida, o Modelo Transaccional de Lazarus. Este modelo 

conhecido evidencia a relação existente entre o sujeito e o meio envolvente, bem como as 

estratégias utilizadas pelo mesmo (estratégias coping) para lidar com o stress.  

A teoria transaccional de stress, desenvolvida por Lazarus e colaboradores (Folkman 

& Lazarus, 1986; Folkman & Lazarus, 1988; Folkman & Lazarus, 1991; Lazarus, 1993), 

evidencia a interdependência entre as cognições, as emoções e os comportamentos. Nesta 

teoria destacam-se dois tipos de processos, a avaliação e o coping, que estão relacionados com 

a conjugação que se estabelece entre o indivíduo e o meio (Martins, s/d). 

Serra, 2000 

 

Tipos de stress 

Benéfico Prejudicial 

Promove o 

desenvolvimento 

pessoal 

Centrado na 

Ocorrência  

Centrado no 

Individuo  

Circunscreve-se a determinada 

circunstância que é ultrapassada 

com êxito 

Perturba prolongadamente a 

estabilidade do indivíduo  

 

Ilustração 1. Tipos de Stress 
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 Os processos mediadores de avaliação cognitiva incluem dois tipos de avaliação. O 

primeiro está relacionado com a avaliação primária onde se considera o módulo. Avalia se é 

relevante para o bem-estar pessoal do indivíduo e inclui três componentes distintas: a) a 

relevância motivacional, que define até que ponto a situação ou encontro relacional aborda 

compromissos ou assuntos importantes para a pessoa; b) a congruência motivacional que diz 

respeito ao ponto a que a situação ou transacção é consistente ou inconsistente com os desejos 

ou objectivos pessoais; c) o envolvimento do “ego”, que avalia os diversos aspectos da 

identidade pessoal ou compromissos pessoais. 

  A segunda avaliação (avaliação secundária), a qual diz respeito às opções, recursos 

pessoais e perspectivas de confronto para lidar com a situação, inclui três componentes 

principais: a) a responsabilidade onde é avaliado “quem” e “o quê” vai receber os créditos ou 

será culpabilizado pelos resultados da situação; b) o potencial de confronto para lidar com o 

problema, que pode ser centrado ou no problema ou na revelação emocional; c) as 

expectativas futuras, que se referem a uma avaliação das possibilidades de ocorrerem 

mudanças na situação, real ou psicológica, que possam fazer com que a situação pareça mais 

ou menos congruente do ponto de vista emocional (Lazarus, 1991). 

Após o processo de avaliação segue-se o processo de coping, o qual constitui o 

elemento central na alteração da relação pessoa-ambiente, introduzindo modificações nas 

reacções emocionais, na forma como a pessoa age e, finalmente, na relação pessoa-ambiente. 

A longo prazo, os processos de coping têm efeitos sobre o bem-estar, funcionamento social e 

saúde física do indivíduo (Lazarus, 1995). 

O modelo proposto por Lazarus e colaboradores (Lazarus, 1991; Lazarus & Folkman, 

1984) tem a denominação de transaccional pelo facto de haver uma influência por parte do 

sujeito relativamente ao meio envolvente e vice-versa, bem como pelo facto da relação sujeito 

– ambiente estar em constante alterações (Gomes, 1998).   

Nas suas conceptualizações, Lazarus (1991, 1995), tende a abandonar as perspectivas 

do stress psicológico para englobar numa perspectiva mais geral das emoções e da própria 

adaptação humana. Deste modo, os processos mediadores de avaliação e de coping 

relacionam-se com as divergências entre as emoções negativas distintas, com as diferenças 

entre emoções positivas distintas, assim como também com a diferença entre fenómenos 

emocionais distintos. Assim, passa a centrar-se nas emoções geradas no processo de 

adaptação individuo – ambiente e não apenas no stress. Isto faz com que haja um maior 
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conhecimento acerca do indivíduo e dos seus esforços de adaptação à emoção ou emoções 

geradas. 

 

1.4  Stress Ocupacional 

A relação existente entre stress e trabalho pode ser percepcionada por parte do trabalhador 

como fonte de reacções disfuncionais, as quais se exteriorizam numa das seguintes situações: 

“quando o profissional se sente incapaz de controlar as condições de trabalho; quando não possui 

estratégias de confronto (coping) adequadas e adaptadas à situação e, por fim, quando não possui 

qualquer fonte de apoio social que o ajude a lidar com as dificuldades colocadas pela sua 

profissão” (Gomes, 2006, 69). Segundo Levi, perante estas três situações podem advir inúmeros 

tipos de reacções ao nível emocional, cognitivo, comportamental ou fisiológico. Deste modo, o 

stress ocupacional pode ser percebido como uma incapacidade do sujeito adaptar-se 

satisfatoriamente às constantes mudanças e exigências impostas pelo seu trabalho. Neste sentido, 

as desordens relacionadas com o stress ocupacional devem ser consideradas como traumáticas, 

dado que as exigências do trabalho excedem por vezes as capacidades do profissional para 

continuar a cumprir e a manter os níveis de rendimento considerados satisfatórios (Wiggins, 

1995).  

Pines (1993) refere que qualquer pessoa se pode sentir em stress, contudo, o stress 

ocupacional é normalmente vivenciado por aqueles indivíduos que entram para as suas carreiras 

com elevadas expectativas, motivação e investimento pessoal e sentem-se futuramente 

defraudados nos seus objectivos. Esta situação geralmente acontece num ambiente de trabalho em 

que o que se faz é menosprezado e em que há também conflitos com colegas. O mesmo autor 

salienta que uma pessoa pode sobreviver num emprego exigente e com stress desde que sinta que 

o seu trabalho é significativo e apreciado, ou seja, satisfatório (Pines, 1993). Nesta mesma linha 

de pensamento, iremos de seguida apontar as fontes de stress relacionadas com o trabalho. 

 

1.4.1 Fontes de Stress Ocupacional  

 Ramos (1999) divide as fontes de stress no ambiente profissional em três categorias 

importantes: 1) nível organizacional, que diz respeito a factores relacionados com o trabalho – 

cultura da empresa; estrutura organizacional; clima laboral e características do posto de trabalho; 

2) nível grupal, que está relacionado com factores externos ou não relacionados com o trabalho – 

relações interpessoais negativas; falta de participação e colaboração, rivalidade interdepartamental 

e escasso trabalho em equipa; e, por último, 3) nível individual, relacionado com características 
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individuais ou pessoais – ambiguidade e conflito de papéis, desenvolvimento da carreira 

profissional, trabalho limitado, trabalho monótono, trabalhos temporais repetidos, desemprego e 

reforma. Vives (1994) acrescenta outros factores relacionados com este item, tais como, o medo 

da morte, medo de errar, baixo salário, trabalhar com pessoas agressivas, exigentes ou não 

colaborantes, bem como a percepção de não estar apto profissionalmente.  

Outra distinção relevante na literatura refere-se à distinção entre fontes de stress crónicas e 

agudas. Para Carayon, Smith e Haims (1995), estas últimas estão geralmente associados a 

acontecimentos temporários ou transitórios, embora possam ter um efeito emocional significativo 

no próprio individuo. A investigação tem dedicado maior atenção neste domínio, uma vez que tem 

procurado avaliar os efeitos de vários stressores agudos (e.g. perda de emprego, avarias e perdas 

de informação nos sistemas informáticos, mudanças tecnológicas, entre outros). No entanto, é de 

salientar que o stress crónico ocorre quando o indivíduo vivencia tensões diariamente e num 

continuum. Segundo Serra (2000), as situações crónicas de stress são inerentes ao desempenho 

dos papéis sociais e das actividades diárias do sujeito (e.g. ter conflitos frequentes com o cônjuge 

ou com o colega de trabalho).  

 Ramos (1999) realça que as diferenças individuais desempenham um papel primordial 

quando influenciam a forma como os sujeitos percebem, interpretam e respondem às situações 

indutoras de stress no trabalho, na medida em que todos os indivíduos são diferentes.  

 Este autor (1999) acrescenta que quando o trabalho não é gratificante o sujeito possui 

sentimentos de frustração, assim como desenvolve níveis elevados de hormonas que estão 

intimamente ligadas com a tensão psicológica e doenças do foro físico e psíquico. Torna-se assim 

fundamental abordar o stress, principalmente a nível ocupacional, por causa dos seus possíveis 

efeitos, maioritariamente adversos, que afectam vários organismos: o profissional em causa, as 

pessoas a quem presta serviço e, claro, a própria instituição.  

Para Lazarus (1995), quando o stress ocupacional se torna recorrente e cada vez mais 

intenso existem, portanto, aumentos na gravidade e incidência dos sintomas de mal-estar 

emocional, quebras de produtividade, doença, absentismo, entre outros. As fontes de stress 

são sempre individuais, as quais estão relacionadas com o modo como o indivíduo avalia e 

lida com o stress. 

 

1.4.2 Modelos Teóricos e Conceptuais de Stress Ocupacional 

 Iremos, de seguida, apresentar resumidamente os modelos conceptuais de stress 

Ocupacional, caracterizados a partir de uma perspectiva multidimensional. Em continuação com a 
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temática abordada, iremos começar por abordar o Modelo de Stress de Cooper que apresenta as 

principais fontes de stress.  

 

1.4.2.1 Modelo de Stress Ocupacional de Cooper 

 O modelo elaborado por Cooper e colaboradores (Cooper & Marshall, 1978) pretende 

identificar as principais fontes de stress ocupacional e, consequentemente, analisar os efeitos 

e consequências resultantes para o próprio indivíduo, bem como para a organização. Neste 

sentido e de acordo com este modelo, pode-se identificar seis fontes de stress ocupacional, 

que iremos enumerar seguidamente:  

 1) Factores intrínsecos ao trabalho: os estudos realizados neste âmbito apontam para 

uma variedade de potenciais factores intrínsecos ao trabalho, que podem estar estreitamente 

ligados com baixos níveis de saúde mental (Cooper & Smith, 1985). Nesta categoria, fontes 

intrínsecas ao trabalho, existem duas subcategorias: as condições físicas do trabalho e os 

requisitos das tarefas do trabalho. O primeiro refere-se ao barulho, à vibração, às temperaturas 

extremas, inclusive a humidade ou ventilação inadequada, à iluminação, aos factores 

higiénicos e ao clima. A segunda subcategoria está relacionada com o trabalho nocturno, o 

trabalho por turnos e à sobrecarga do trabalho, à monotonia do trabalho, à exposição de riscos 

e perigos, à responsabilidade por vidas e viagens – viagens de ida e volta do trabalho 

(Hespanhol, 2005).     

 2) Papel na organização: existem três factores essenciais – a ambiguidade do papel, o 

conflito de papéis e o grau de responsabilidade. Existe um conjunto de indicadores de stress 

que estão relacionados com a ambiguidade do papel, realçando, como sendo os principais, a 

baixa satisfação profissional, a baixa auto-estima, os sentimentos de ameaça ao bem-estar 

físico, porém, com um maior nível de exigências emocionais e intelectuais. A literatura realça 

que, nos grupos poucos coesos, a relação entre ambiguidade de papel e a baixa auto-estima é 

maior do que nos grupos muito coesos. Verifica-se assim que a ambiguidade de papel e a 

insatisfação profissional é maior nos grupos poucos coesos. No que concerne o conflito de 

papéis, acontece geralmente quando o sujeito tem uma função específica no trabalho e quando 

este está envolvido em situações conflituosas (Gomes, 2006). O grau de responsabilidade 

relaciona-se com a liberdade de acção e com a tomada de decisão (Hespanhol, 2005).  

 3) Relações no trabalho: as relações que se estabelece com os superiores, subordinados 

e colegas de trabalho podem gerar uma potencial de pressão ou stress, embora, por vezes, 
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possam funcionar como fonte de apoio e ajuda no trabalho. Quanto melhores forem estas 

relações, maiores serão os comportamentos de amizade entre os colegas de trabalho. Deste 

modo, quando as relações são construídas numa base de desconfiança, podem advir maiores 

níveis de ambiguidade do papel, piores níveis de comunicação, menores níveis de satisfação 

com o trabalho e diminuição do bem-estar psicológico.  

 4) Desenvolvimento de carreira: as circunstâncias indutoras de stress e pressão podem 

advir do impacto da sobrepromoção, da subpromoção, da incongruência do estatuto, da falta 

de segurança no trabalho e da ambição frustrada. Assim quando existem inconsistências entre 

as expectativas das pessoas e a posição social ocupada, podem surgir problemas do foro 

psíquico.  

 5) Clima e estrutura organizacional: esta categoria relaciona-se com todos os aspectos 

da estrutura da organização, que pode induzir stress ou, por outro lado, ser satisfatória.  

 6) Fontes extra-organizacionais de stress: pode-se entender fontes extra-

organizacionais de stress como todos os factores externos ao ambiente ocupacional que 

afectam o bem-estar físico e psicológico dos sujeitos (e.g. problemas de família, a satisfação 

na vida ou as dificuldades financeiras).  

 Em forma de síntese, as consequências destas seis fontes de stress, referidas 

anteriormente, podem reflectir-se tanto a nível individual como ao nível organizacional. No 

que se refere aos sintomas individuais, o stress ocupacional pode traduzir em problemas de 

saúde do foro psíquico e físico (e.g. aumento de pressão sanguínea, estados de humor 

depressivo, aumento de sentimentos de irritabilidade e queixas psicossomáticas). A nível 

organizacional, estão frequentemente patentes os seguintes sintomas: elevado absentismo, 

frequentes abandonos do emprego, dificuldades nas relações de trabalho e um fraco controlo 

da qualidade, que consequentemente pode proporcionar ausências prolongadas do trabalho, 

acidentes de trabalho ou sentimentos de apatia.  

Melo, Gomes e Cruz (1997) verificaram que as principais fontes de stress dos 

profissionais de saúde e do ensino estavam relacionadas com o clima e estrutura 

organizacional, com a carreira, realização pessoal, papel de chefia, assim como também 

ligadas às características intrínsecas do próprio trabalho e com as relações interpessoais.  
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1.4.2.2 Modelo de Stress Organizacional de Mcgrath 

De acordo com este modelo, defendido por McGrath (1970), o stress é percepcionado 

segundo o contexto do indivíduo, sendo assim designado como perspectiva do “stress 

psicológico social”. Deste modo, este modelo defende que a origem do stress implica uma 

interacção entre o sujeito e o meio envolvente, procurando compreender aquilo que acontece 

no “exterior” do indivíduo, podendo ser percepcionado como uma exigência, uma ameaça e 

um desafio.    

McGrath (1976; cit in Melo & Cruz, 1997) considera que existem seis classes de stress 

ou fontes de situações stressantes, que estão correlacionadas com o stress e com o 

comportamento nas organizações/instituições: 1) stress baseado na tarefa – dificuldade, 

ambiguidade, sobrecarga, entre outros; 2) stress baseado no papel – conflito, ambiguidade, 

sobrecarga; 3) stress intrínseco ao contexto do comportamento – efeitos do “crowding”; 4) 

stress proveniente do próprio meio – ambiente físico – ruído ou frio excessivo, forças hostis 

5) stress proveniente do ambiente social – dificuldades e desacordos interpessoais; 

privacidade e isolamento e 6) stress pessoal, que são os antecedentes do sujeito que leva para 

a situação – traço de ansiedade, estilos perceptivos e cognitivos. 

 Neste âmbito, os comportamentos nas organizações podem ser vistos como as acções 

dos seus membros nas tarefas, nos papéis e nos contextos profissionais. Isto deve-se, 

maioritariamente, às relações entre o stress e o comportamento nas organizações, que podem 

resultar das intersecções dos três sistemas distintos: a) o ambiente físico e tecnológico onde 

ocorre o comportamento; b) o ambiente social e os padrões de relações interpessoais onde 

ocorrem os comportamentos e, por último, c) a própria pessoa que tem o comportamento em 

causa. Daí, a interacção entre o ambiente físico e tecnológico com o ambiental social dá 

origem ao “contexto comportamental”; da intersecção do sistema pessoal com o ambiente 

físico e tecnológico resulta a “tarefa” e da intersecção dos sistemas pessoal e social resultam 

os “papéis” (Gomes, 1998). Estas relações contínuas afectam sempre o desempenho de uma 

pessoa numa determinada tarefa, num determinado momento e num determinado espaço. Um 

outro tipo de conflito de papéis acontece quando a própria tarefa a executar contém 

inconsistências internas. Os trabalhadores podem também ser confrontados entre as 

exigências impostas pelo trabalho e a disponibilidade para a família (Silva, 2008
b
).  

 Posto isto, pode-se salientar que este modelo é uma forma interessante para 

compreender o stress ocupacional. Coloca ênfase na percepção do sujeito, pois pode 
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condicionar todo o processo de adaptação ao stress através das respostas assumidas para lidar 

com o mal-estar e, por último, as consequências resultantes, que podem ser positivas (se o 

sujeito foi eficaz no conforto/coping) ou negativas (se o sujeito foi mal sucedido nos esforços 

de resolução de problemas).      

Frango (1995) refere que muitos factores de risco psicossocial no trabalho, a que 

geralmente associamos a palavra stress, relacionam-se com situações que provocam fadiga 

mental, medo, depressão, insatisfação, queixas somáticas e outros sintomas de natureza 

fisiológica, psicológica e comportamental, que por sua vez pode induzir ao stress ocupacional 

crónico/burnout.  

 

1.5  Burnout 

O conceito de burnout (esgotamento psicológico) pode ser definido como uma 

síndrome psicológica decorrente da tensão emocional crónica no local de trabalho, sendo uma 

experiência subjectiva que gera sentimentos e atitudes negativas – insatisfação, desgaste, 

perda do sentimento de compromisso (Tamayo & Tróccoli, 2002; Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). De acordo com os autores, este esgotamento psicológico acarreta, 

posteriormente, consequências indesejáveis como a diminuição do desempenho profissional – 

absentismo, baixa produtividade e abandono. 

 O conceito de burnout foi adaptado para descrever um determinado grupo de atitudes 

e emoções negativas que os trabalhadores tinham relativamente ao seu trabalho (Maslach & 

Jackson, 1984). A natureza da etiologia deste conceito pode ter contribuído para a 

incongruência e falta de fundamento na sua definição. Estas críticas são também aplicadas a 

inúmeros conceitos, inclusive ao termo “stress ocupacional”. Todavia, a maioria dos modelos, 

baseados no Inventário de Burnout de Maslach (MBI: Maslach, 1982ª, 1982
c
), argumenta que 

o conceito pode ser agrupado em três categorias: 1) Exaustão (intelectual, emocional ou 

físico) e falta de entusiasmo; 2) Despersonalização e afastamento emocional; 3) Reduzida 

auto-realização, incompetência e baixa auto-estima. 

Para Maslach e Schaufeli (1993), o burnout deve ser entendido como um 

prolongamento do stress ocupacional, sendo o resultado de um processo de longa duração, em 

que o profissional sente que os recursos se “esgotaram” para lidar com as exigências 

colocadas pela situação. Pode-se entender melhor o stress ocupacional como “parte de um 
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sistema complexo e dinâmico de transacções entre a pessoa e o seu meio ambiente” (Cox, 

1978; cit in Oliveira & Guerra, 2004, p. 19).  

Segundo Carré (1997; cit in Ferreira, 2004), quando as exigências provocam angústia 

e não permitem um repouso adequado, então o stress é percepcionado como risco 

profissional. Existem inúmeros factores associados à exaustão emocional, tais como, cargas 

horárias excessivas, trabalho por turnos ou tarefas com ritmos intensos que provocam o 

esforço físico e psicológico, exercidos em ambientes menos próprios, onde os profissionais 

são sujeitos a temperaturas extremas, ruído ou outro tipo de agressões. Assim, as situações de 

stress ocupacional extremo deram origem a um conceito recente no âmbito da satisfação 

profissional, o de Exaustão Ocupacional (burnout). 

No que se refere à síndrome de adaptação de Seyle, Etizon (1983; cit in Schaufeli, 

Maslach & Marek, 1993) argumentou que o burnout é um processo latente da erosão 

psicológica, que resulta de uma exposição prolongada ao stress ocupacional. A fase de 

exaustão é alcançada antes que o sujeito se tenha conscientemente apercebido das fases 

preliminares. Outro autor, que também conceptualiza o burnout como stress ocupacional 

prolongado, é Brill (1984; cit in Schaufeli, Maslach & Marek, 1993). Para este autor, o stress 

é um processo de adaptação que é temporário e é acompanhado por sintomas mentais e 

físicos, enquanto o burnout é um esgotamento na adaptação acompanhada por um mau 

funcionamento crónico. 

Alguns estudos demonstraram que nas profissões, onde existe contacto humano, tanto 

factores situacionais (papel ocupacional, organização), como demográficos (e.g. idade, estado 

civil e habilitações) pode contribuir para o burnout (Dorz, Novaro, Sica & Sanavio, 2003). 

Piero e colaboradores (2001; cit in Dorz, Novaro, Sica & Sanavio, 2003) analisaram as 

variáveis do papel do stress e as causas do burnout e encontraram uma correlação entre a 

variável sobrecarga, variável ambiguidade, variável conflito, assim como exaustão emocional 

e despersonalização.  

Desta maneira, a distinção entre stress ocupacional e burnout é somente a nível 

retrospectivo, pois o factor que distingue estes dois conceitos é a adaptação, se for 

positivamente alcançada (stress ocupacional) ou se ocorrer um esgotamento neste processo 

(burnout). Por outras palavras, não se pode distinguir o stress e o burnout, baseado apenas nos 

seus sintomas, pois teremos que ter em consideração a base de todo este processo (Schaufeli, 

Maslach & Marek, 1993).      
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1.5.1 Sintomatologia e Consequência da Síndrome de Burnout  

 Segundo Maslach, Jackson e Leiter (1996; cit in Oliveira & Guerra, 2004), quando os 

profissionais estão intensamente envolvidos durante muito tempo com outros sujeitos e a 

interacção profissional – cliente/utente centram-se nos problemas (psicológicos, sociais e 

físicos), tendem a ter sentimentos de raiva, embaraço medo ou desespero. Isto acontece 

porque, por vezes, as soluções para os problemas não são óbvias nem facilmente obtidas, 

aumentando, deste modo, a frustração e a ambiguidade.  

Segundo McIntyre (1999), as consequências do stress ocupacional crónico podem ser 

subjectivas (estado emocional), comportamentais (acidentes de trabalho), cognitivas 

(dificuldades de concentração), fisiológicas (pressão arterial elevada) e organizacionais 

(conflitos laborais) entre outras. 

De acordo com o modelo multidimensional, as consequências do burnout são de dois 

tipos distintos: as atitudes e comportamentos perante o trabalho e deterioração no bem-estar 

pessoal e no relacionamento com a família.  

As atitudes e comportamentos perante o trabalho, que está relacionado com a 

satisfação no trabalho, pois altos níveis de burnout está correlacionado com baixos índices de 

satisfação e maiores queixas acerca do emprego, conduzindo ao evitamento do contacto dos 

clientes, ao absentismo, bem como pode levar à intenção de abandonar o trabalho; 

deterioração no bem-estar pessoal e no relacionamento com a família, havendo indicações de 

uma diminuição da saúde física e aumento de queixas psicossomáticas e doenças, assim como 

o abuso de substâncias ilícitas e álcool (Gomes, 1998). 

Esta é uma síndrome de exaustão emocional (coexistência de sentimentos de 

frustração e de tensão), de despersonalização (marcada pelo tratamento dos clientes como 

objectos, havendo distanciamento e dureza emocional e, um certo cinismo para com os 

colegas e clientes/utentes), bem como a diminuição do desempenho profissional (sentimentos 

de diminuição das competências e de insucesso).   

Maslach, Jackson e Leiter (1996; cit in Oliveira & Guerra, 2004), descrevem as 

consequências do burnout como sendo potencialmente muito sérias para os trabalhadores, 

para os clientes/utentes e para a organização em geral. São inúmeras as consequências para 

este síndrome: o aparecimento de problemas físicos (enxaquecas, problemas gatrointestinais, 

pressão arterial elevada, tensão muscular e fadiga crónica), problemas mentais (ansiedade, 

depressão e distúrbios do sono), problemas de relacionamento familiar e social, vontade de 
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desistir do emprego, diminuição de tempo e de energia dispendida, absentismo, diminuição da 

auto-estima, diminuição da criatividade, assim como a diminuição do orgulho de exercer 

algumas funções.      

Assim, como foi referido, a síndrome de burnout refere-se a um processo que se 

desenvolve ao longo de um período de tempo e que se pode tornar num problema psicológico, 

porém, não se constitui por si só uma desordem mental (Paine, 1982; cit in Gomes, 1998). 

Deste modo, os critérios de diagnóstico podem ser somente aplicados no final do processo de 

burnout, havendo alguma congruência em relação aos cinco elementos comuns nesta fase: a) 

predominância de sintomas disfóricos, tais como, a exaustão emocional, a fadiga e a 

depressão; b) predominância dos sintomas mentais e comportamentais relativamente aos 

sintomas físicos, apesar de haver alguns autores que considerem que esta componente seja 

importante; c) os sintomas de burnout são exclusivos a situações de trabalho; d) os sintomas 

podem manifestar-se em pessoas que nunca sofreram de desordens psicopatológicas e, 

finalmente, diminuição da eficácia e rendimento no trabalho, relacionados com atitudes e 

comportamentos negativos (Maslach & Schaufelli, 1993).      

 A sintomatologia do burnout não se restringe apenas a sintomas a nível individual, 

observando-se também sintomas de carácter interpessoal na relação com os receptores dos 

serviços prestados (e.g. irritabilidade, desumanização e indiferença), assim como sintomas ao 

nível organizacional (e.g. insatisfação com o emprego, mudança constante de posto de 

trabalho e absentismo).  

 Através da observação clínica não controlada e da análise não estruturada de 

entrevistas foram reunidos 132 sintomas relativos ao burnout, que posteriormente foram 

agrupados em cinco grandes categorias: afectivos, cognitivos, físicos, comportamentais e 

motivacionais (Costa, 2009).   

O “Maslach Burnout Inventory” (MBI) avalia as três dimensões que tem subjacente a 

sintomatologia do burnout. Passaremos de seguida a explicar melhor o modelo subjacente a 

este instrumento.  

 

1.5.2 Modelos Teóricos e Conceptuais de Burnout 

O modelo proposto por Maslach (1976) é actualmente utilizado na maioria das 

investigações realizadas neste âmbito. Paralelamente ao seu trabalho, existem várias 
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definições ou conceptualizações que marcam as investigações. Abordaremos em seguida as 

que mais frequentemente são encontradas na literatura.  

  

1.5.2.1 Modelo multidimensional de Maslach 

No início da década de 80, o conceito de burnout foi definido e conceptualizado com 

mais clareza, o que se deve principalmente às investigações empíricas publicadas (Vara, 

2004). Antes desta década, era considerado, para muitos, um tabu, sendo difícil admitir a 

existência deste fenómeno, na medida em que não queriam por em causa o profissionalismo 

dos trabalhadores (Gomes, 1998).     

A grande preocupação de Maslach era compreender a forma como os indivíduos 

interpretavam e atribuíam significado às suas emoções, particularmente profissionais que 

exerciam no domínio da prestação de cuidados sociais e humanos, na medida em que 

possuíam níveis elevados de ansiedade. Pretendia assim entender se os processos de avaliação 

cognitiva poderiam condicionar a experiencia de ansiedade e, desse modo, prevenir 

comportamentos desajustados em situações mais difíceis (Gomes, 1998).  

 Assim, o modelo de Maslach apresenta-se como multidimensional ou tridimensional 

pelo facto de identificar o burnout como uma síndrome psicológica expressa por três 

dimensões: a) exaustão emocional representa a componente afectiva do burnout (sentimentos 

de mal-estar, causados pelas exigências do trabalho e pela falta de recursos emocionais); b) 

despersonalização (resposta de indiferença, negativa ou excessiva face à pessoa a quem se 

presta serviço); c) a diminuição da realização pessoal (decréscimo dos sentimentos de 

competência pessoal e realização profissional). Estas últimas duas dimensões constituem as 

componentes atitudinais ou cognitivos (Schaufeli & Van Dierendock, 1993; cit in Vara, 

2007).  

Maslach afirma que o burnout é uma experiencia individual de stress mas que ocorre 

no contexto social complexo de relações, envolvendo a concepção pessoal do próprio sujeito 

(realização pessoal) e dos outros (despersonalização). As três dimensões referidas pela autora, 

desenvolvem-se simultaneamente, mas de forma independente, criando diferentes padrões de 

burnout ou pelo contrário são dimensões sequenciais que se desenvolvem progressivamente 

ao longo do tempo. Segundo Maslach o que ocorre primeiro é a exaustão emocional que 

contribui para o desenvolvimento de sentimentos de despersonalização, os quais por sua vez 

contribuem para a diminuição da realização pessoal (Maslach & Schaufeli, 1993).  
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Depois de analisar o conceito de burnout, assim como as suas dimensões, importa 

agora referir quais as principais fontes definidas por Maslach no seu modelo 

multidimensional. A autora aponta três fontes que podem contribuir para o burnout: a) fontes 

pessoais (e.g. expectativas, motivação e personalidade); b) fontes interpessoais (e.g. contacto 

com clientes/utentes, relações com colegas, supervisores, família e colegas); c) fontes 

organizacionais (e.g. excesso de trabalho, burocracia, resultados obtidos e pressão do 

trabalho). Isto mostra-nos a inexistência de uma única fonte para o burnout, sendo este o 

resultado de múltiplas causas, podendo haver uma maior influência de um dos factores, em 

detrimento a outro (Maslach, 1988; cit in Gomes, 1998).   

Os estudos efectuados à luz deste modelo têm vindo a demonstrar a importância do 

burnout. Para tornar possível a descoberta destas dimensões, foi necessário a autora construir 

um instrumento de avaliação psicológica que pudesse comparar e abranger amostras cada vez 

maiores. Assim através de alguns estudos efectuados foi feita a construção do “Inventário de 

Burnout de Maslach” (MBI). Atendendo ao facto deste modelo bem como o seu instrumento, 

que ele deriva, serem os mais citados na literatura, optamos por enquadrar o nosso estudo 

empírico nas concepções de burnout definidas por Maslach, aplicando assim “Maslach 

Burnout Inventory”.  

 

1.5.2.2 Modelo Existencial de Pines 

Para Pines (1993), o trabalho representa para vários sujeitos uma procura existencial. 

O modelo, proposto por esta autora, designa-se por modelo existencial e postula que a causa 

primordial do burnout está relacionada com a necessidade que as pessoas têm em encontrar 

um significado para as suas vidas. Entende-se assim que esta necessidade é uma força 

motivacional primária, sendo comum a todos os seres humanos e é justificada, pela autora, 

como a procura de algo para tornar a sua vida única e original como forma de lidar com a 

angústia da mortalidade. Contudo, a morte é um facto inevitável na vida comum dos seres 

humanos. No passado, a forma de ultrapassar o problema da morte era a religião, actualmente 

a procura de um significado deslocou-se para o trabalho. Segundo Vara (2007, p.42). “se essa 

busca falha, surge então o burnout.”  

 Esta problemática desenvolve-se quando as pessoas tentam encontrar esse significado 

no trabalho e não o encontram, sendo então este um meio falível, aumentando, deste modo, a 

probabilidade da pessoa sofrer de burnout (Gomes, 1998).  
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Para estar em exaustão, Pines (1993) refere que é necessário estar em estado 

“arrebatado”. A razão fulcral que gera o burnout é a impossibilidade de utilizar as suas 

competências que posteriormente priva o indivíduo do significado que ele procura no seu 

trabalho. Deste modo, quanto mais se implicam no inicio, maiores serão as probabilidades de 

ser atingido se as condições laborais forem desfavoráveis.  

Num estudo efectuado com enfermeiros (Pines & Kanner, 1982; cit in Gomes, 1998), 

concluiu-se que existe uma relação entre o burnout e algumas características do trabalho (e.g. 

falta de tempo para executar as tarefas correctamente, os sentimentos de insucesso com o 

trabalho realizado e os sentimentos de responsabilidade devido à dor e sofrimento dos 

pacientes). 

Pines (1993) definiu três tipos de motivações: motivações universais - são geralmente 

partilhadas pelos sujeitos que iniciam a sua carreira profissional e remetem para o sentimento 

de reconhecimento e sucesso; motivações especificas da profissão, que são apenas partilhadas 

pelos indivíduos da mesma classe profissional (e.g. ter um impacto significativo nas pessoas e 

vontade de ajudar os que necessitam); por fim, as motivações especificas do próprio 

indivíduo, que têm por base uma visão romântica internalizada em relação ao desempenho 

profissional e ao seu emprego (e.g. sonhos ou fantasias de atingir algo inovador na pratica 

profissional).   

A expectativa de significado, propósito e sentido do seu trabalho são definidas pela 

combinação destes três tipos de motivações (Vieitas, 2002). Segundo Pines (1982), os 

profissionais com maiores expectativas, mais objectivos pessoais, mais exigentes, mais 

empenhados e que tendem a experienciar o seu sentido de existência em relação ao trabalho, 

tornam-se mais propensos ao burnout. Isto verifica-se com frequência nos profissionais que 

estão no início da sua carreira com objectivos pessoais elevados e expectativas positivas 

acerca do trabalho. É de salientar que Pines (1993) situa as expectativas a um nível particular, 

o da busca existencial. Neste sentido, se as condições de trabalho são exíguas relativamente 

aos recursos, apoio social e facilitação de autonomia e participação na tomada de decisão, 

diminuem então as possibilidades de realização pessoal e profissional e, assim, o risco de 

surgir o burnout aumenta. Pelo contrário, se houver um ambiente profissional “acolhedor”, 

isto é, que proporcione apoio social, autonomia e condições de realização dos objectivos 

pessoais e profissionais, então aumenta as hipóteses do sujeito se sentir realizado, diminuindo 

a probabilidade de obter a síndrome de burnout (Silva, 2008
b
).  
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1.5.2.3 Modelo da Conservação dos Recursos de Hobfoll 

Tal como no modelo já abordado de Pines, o Modelo de Conservação dos Recursos de 

Hobfoll (1988, 1993) tem como premissa a ideia de que os indivíduos intensamente 

motivados desenvolvem o stress quando sentem que aquilo que valorizam no trabalho está 

ameaçado. Este modelo foi inicialmente aplicado ao stress em geral e, posteriormente, 

estabeleceu a ligação entre as condições de trabalho stressantes e o aparecimento do burnout. 

Neste âmbito, o burnout é visto como o resultado de condições de trabalho stressantes e 

evolui gradualmente perante as exigências colocadas e perante a inexistência de recursos 

adequados ou reforços para enfrentar essas tarefas (Gomes, 1998). 

 A concepção de Hobfoll (1993) é que os sujeitos sentem-se motivados para atingir e 

manter aquilo que valorizam, isto é, obterem um determinado tipo de recurso. Os recursos são 

entendidos como objectos (e.g. utensílios, habitação); condições (e.g. rede de suporte social,  

qualidade de vida e estabilidade no emprego); características pessoais (e.g. competências 

sociais, auto-estima) e energias (e.g. dinheiro e crédito, os quais são indispensáveis e servem 

como forma de alcançar os aspectos que são valorizados pelo indivíduo (Hobfoll, 1993; Silva, 

2008
b
).   

Quando a obtenção de tais recursos, por parte do individuo, está ameaçada estes 

experienciam stress. Esta experiência pode precisamente ocorrer perante três tipos de 

situações: a) quando os recursos são ameaçados (e.g. insegurança acerca das perspectivas de 

trabalho, ambiguidade de papéis); b) quando os recursos são perdidos (e.g. desemprego, 

divórcio); c) quando os indivíduos investem os seus recursos e não antecipam o nível ou 

quantidade de retorno desse investimento (e.g. o sujeito não é promovido, apesar dos seus 

esforços). Resultando daí fortes sentimentos e emoções de carácter negativo e desajustados 

(Hobfoll & Freedy, 1993).  

 Outro aspecto relevante neste modelo, consiste no facto dos indivíduos valorizarem as 

perdas relativamente aos ganhos, devido a uma motivação primária para a protecção da perda 

de recursos vitais à sua existência. No que diz respeito aos ganhos, estes têm uma vantagem 

indirecta, uma vez que a sua posse de recursos diminui a probabilidade de perda. Por outro 

lado, existe um efeito positivo e directo do ganho dos recursos, que se relaciona com o facto 

das pessoas procurarem obter ganhos pelo valor pessoal que estes representam para elas 

(Hobfoll, 1993).  
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Segundo esta perspectiva, o burnout acontece quando há uma perda da rede de 

recursos valiosos para o indivíduo, que é percepcionada como irrecuperável (e.g. vigor físico, 

robustez emocional e a agilidade cognitiva). As perdas encontram-se fortemente relacionadas 

com a exaustão emocional, sendo este um aspecto chave do burnout. Os indivíduos 

apresentam uma maior tendência para desenvolverem estratégias de confronto perante uma 

situação de perda, de modo a reduzirem os efeitos dessa mesma. Esta abordagem enfatiza que 

o uso de recursos é fundamental para lidar com as perdas, que podem conduzir e perpetuar ao 

burnout (Vieitas, 2002). 

Este modelo conceptual não foi testado empiricamente, apesar de ser utilizado como 

uma estrutura teórica para a avaliação de dados de investigação procedentes de estudos de 

intervenção (Freddy & Hobfoll, 1994; cit in Schaufelli & Enzemann, 1998).     

Como se tem verificado neste capítulo, o burnout tem consequências nefastas que 

pode afectar todas as profissões assistenciais, assim como as profissões de ajuda, 

nomeadamente os profissionais de saúde, que estão muito associados a este fenómeno, pois 

geralmente contemplam horas longas de trabalho. O próximo subcapítulo debruça-se acerca 

da vulnerabilidade dos profissionais de saúde ao burnout.   



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: Stress e burnout nos profissionais de saúde  

Os profissionais de saúde têm razões especiais para constituírem um grupo profissional 

afectado pelo stress. Encontram-se inúmeros factores que contribuem para o quadro de 

burnout nesta classe profissional. Iremos de seguida mencionar alguns factores que 

contribuem para a proveniência do burnout, as estratégias de coping utilizadas e a qualidade 

de vida nos profissionais de saúde. Pretendemos ainda destacar a pertinência em estudar estas 

variáveis.   
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2.1 A importância do estudo do stress e burnout nos profissionais de saúde 

Vários estudos demonstram que as instituições de saúde, particularmente os hospitais e 

centros de saúde, constituem ambientes de stress ocupacional, que contêm especificidades 

organizacionais normalmente associadas com o stress, como níveis múltiplos de autoridade, 

heterogeneidade do pessoal, interdependência das responsabilidades e especialização 

profissional (Calhoun, 1980; Rodrigo, 1995; cit in McIntyre, McIntyre & Silvério, 1999). 

  Os profissionais de saúde são, assim, uma das classes profissionais que mais 

enfrentam o stress ocupacional crónico e as restrições profissionais e, deste modo, devem ser 

considerados um grupo de alto risco (Silva, 2008
b
). Esta classe profissional está em risco de 

desenvolver desordens do foro psíquico, causados pelo seu trabalho, sobretudo, quando lidam 

com inúmeras mortes ou com pessoas em fase terminal (Dorz, Novara, Sica & Sanavio, 

2003).   

O facto de terem que lidar com as pessoas face-a-face tem sido estudado em diversas 

profissões como sendo um aspecto fulcral na procedência da exaustão emocional e 

esgotamento. A deficiência, lesões graves, sofrimento e dor física e, por vezes, a morte são 

situações que os profissionais de saúde se deparam no seu quotidiano e que podem aumentar a 

sua susceptibilidade para o burnout (Melo, Gomes & Cruz, 1997).   

Jiménez e Puente (1999; cit in Oliveira & Guerra, 2004) também consideram a elevada 

sobrecarga de trabalho, a inadequação dos recursos, a comunicação de más noticias, as 

necessidades emocionais dos pacientes, o seu grau de dependência, o sentimento de 

inutilidade e, principalmente, a preocupação e medo de má prática ou acusação de negligencia 

como fontes de stress. Estes elementos enumerados, e outros poucos referidos na literatura, 

fazem com que esta classe profissional seja mais vulnerável ao stress (Oliveira & Guerra, 

2004).  

A profissão do médico apresenta, particularmente, metas profissionais muito elevadas, 

que é salvar vidas, sendo geralmente confrontados com o facto de que este objectivo pode não 

estar ao seu alcance. Com o avançar do tempo, a tecnologia avança e é pedida à classe dos 

médicos e dos enfermeiros que tomem mais decisões para salvaguardar a vida dos utentes e 

em simultâneo espera extrair um elevado preço por um hipotético equívoco. A imagem, que 

os profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) criam acerca de si próprios, consiste na 

satisfação de alcançar as metas pretendidas e demonstrar as suas competências profissionais 
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aos seus pacientes. Tanto os pacientes como os outros profissionais contribuem para enaltecer 

a sua imagem como identidade profissional (Vieitas, 2002).  

Como verificamos anteriormente, o burnout está relacionado com o desenvolvimento 

de actividades que não superam nem atingem aquilo que era esperado. Por outras palavras, o 

burnout parece afectar aqueles que se envolvem profundamente no exercício da sua profissão, 

esperando que haja recompensas desse investimento. Na prática profissional de medicina e 

enfermagem poderá haver situações de desânimo que conduzem eventualmente à exaustão 

emocional, quando ocorrem desafios que ultrapassam os recursos profissionais (e.g. o clima 

organizacional).     

Os enfermeiros estão expostos a uma grande pressão (Melo, Gomes & Cruz, 1997) e 

vários estudos relatam como principais fontes de stress o trabalho por turnos, o cansaço 

emocional e a falta de realização pessoal, o sentimento de incapacidade e de ausência de 

controlo face às decisões dos médicos (Jiménez & Puente, 1999). 

Neste âmbito, um dos efeitos do stress ocupacional crónico nos profissionais de saúde 

baseia-se no pressuposto de que o próprio stress pode gerar stress e afectar aquele que deveria 

ser o centro de atenção: o doente/utente (Melo, Gomes & Cruz, 1997). 

 

2.1.1 Investigação sobre o stress e burnout nos profissionais de saúde  

 Um estudo realizado por Ferreira e Ribeiro (2000) tinha como participantes 

enfermeiros de todo o pais, particularmente aqueles vocacionados para a área das 

perturbações aditivas. Esta investigação evidenciou um nível moderado de stress. Os 

stressores identificados, neste estudo, foram a indisponibilidade de recursos, a incerteza de 

tratamentos, a incapacidade de responder às necessidades e expectativas dos pacientes e suas 

famílias e as alterações cronobiológicas resultantes acima de tudo do trabalho por turnos.    

 De acordo com Chan, Lai, Ko e Boey (2000), deve-se ter em consideração os aspectos 

externos à própria organização e o próprio sujeito, abrangendo cinco classes de problemas: a) 

características individuais do profissional (e.g. personalidade e emoções); b) características do 

trabalho executado (posto e nível hierárquico, especialidade desempenhada e horas de 

trabalho); c) características da organização (e.g. tamanho, instituição privada, pública ou 

comunitária; d) vida familiar (e.g. estado civil, responsabilidade familiar e tamanho da 

família); e) influência da estrutura social (e.g. desenvolvimento da economia).  
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 Queirós (2005; cit in Silva, 2008
b
), num estudo português realizado com enfermeiros, 

verificou vários aspectos relacionados com o stress ocupacional nesta classe profissional. 

Salientou-se que os níveis de exaustão foram elevados (27%), seguindo-se o cinismo (16%) e 

a ineficácia profissional (2%). Também se verificou que isto era mais prevalente nos 

profissionais mais inexperientes e nos que trabalhavam mais horas por semana.  

 De acordo com o estudo realizado por Silva (2008
b
), os aumentos na exaustão 

emocional e na despersonalização associaram-se negativamente com o coping proactivo e, 

inversamente, aumentos na realização pessoal implicam uma maior utilização desta estratégia 

de conforto. 

O papel ambíguo e conflituoso e a sobrecarga no trabalho foram igualmente 

identificados como factores precipitantes da exaustão emocional numa amostra de 

enfermeiros (Zohar, 1997), bem como numa amostra de vendedores (Babakus, Cravens, 

Johnston & Moncrief, 1999). Neste último estudo, a variável exaustão emocional foi também 

encarada como factor de mediação entre o papel ambíguo e o papel conflituoso, entre o 

comprometimento organizacional, a satisfação e o desempenho no trabalho e a intenção de 

deixar a organização. Alguns estudos têm apontado para a associação entre a exaustão 

emocional com variáveis relacionadas com o trabalho. Tamayo (1997) aferiu, numa amostra 

de 229 enfermeiros, que os valores organizacionais de autonomia, conservação, estrutura 

igualitária e harmonia são preditivos e significantes na exaustão emocional. Outros autores 

verificaram que o tipo de profissão e as prioridades axiológicas do sujeito (motivação, 

valores, tradição, poder, estimulação e benevolência) também são precipitantes e 

significativos da exaustão emocional (Tamayo et al., 2000). Os resultados dessas pesquisas e 

de outros estudos sobre burnout têm apontado para a importância de investigar variáveis 

envolvidas na interacção entre o sujeito e o seu ambiente laboral. Duas dessas variáveis são o 

suporte organizacional percebido e as estratégias de coping utilizadas pelo trabalhador para 

lidar com o stress ocupacional. 

 

2.2 Estratégias de Coping e Stress Ocupacional nos Profissionais de Saúde  

A forma como os profissionais podem reagir ao stress ocupacional crónico/burnout é 

um tema de grande interesse na literatura (Lazarus & Folkman, 1984) e leva-nos ao 

constructo de coping. O coping pode ser definido como formas múltiplas de adaptação das 

pessoas perante situações adversas, bem como estratégias para lidar com circunstâncias 
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indutoras de stress. Este conceito significa: enfrentar, encarar, ultrapassar, fazer face, dar 

resposta a, reagir ou adaptar-se a situações adversas (Pocinho & Capelo, 2009). O coping tem 

sido definido como um factor estabilizador, isto é, em momentos ou situações stressantes 

permite/facilita o ajustamento individual ou adaptação.  

Outros autores (Folkman et al., 1986; cit in Pocinho & Capelo, 2009) definem coping 

como “esforços cognitivos e comportamentais que mudam constantemente e que se 

desenvolvem para responder às demandas especificas externas e/ou internas avaliadas como 

excessivas para os recursos do individuo” (p.354-355). Desta forma, as estratégias conscientes 

de reacção perante situações de stress são conceptualizadas como respostas de coping 

(Pocinho & Capelo, 2009). Por outras palavras, perante as adversidades, o coping comporta 

diversas formas de lidar com as transacções que ocorrem entre o sujeito e o meio (Lazarus & 

Folkman, 1984).  

A partir da década de 70 do século XX, as investigações realizadas deixam de estar 

focadas exclusivamente no mundo interno do sujeito, passando a considerar também factores 

contextuais. Portanto, perante as adversidades, o coping comporta diversas formas de lidar 

com as alterações que acontecem entre o sujeito e o meio (Lazarus & Folkman, 1984; cit in 

Pocinho & Capelo, 2009). Assim, como verificamos anteriormente, o coping pode ser 

entendido como a capacidade do indivíduo lidar com o stress, sendo um fenómeno adaptativo 

que contribui para a sua sobrevivência e para uma adequada realização das suas actividades 

em vários campos da sua vida (Pocinho & Capelo, 2009).  

De acordo com a teoria de Lazarus (1991), o coping refere-se ao processo de lidar com 

as exigências internas e/ou externas que excedem os recursos do sujeito. A avaliação e o 

coping são assim processos transaccionais, na medida em que não consideram isoladamente o 

meio ou o indivíduo, mas sim a integração de ambos numa determinada transacção. A 

avaliação implica um conjunto de condições do meio que é avaliado pelo próprio sujeito (e.g. 

a avaliação duma situação ameaçadora). O coping, por sua vez, inclui pensamentos e 

comportamentos que a pessoa utiliza para lidar com as exigências das alterações indivíduo – 

meio que têm relevância para o seu bem-estar.  

Contudo, deve-se salientar que as avaliações das relações indivíduo-meio são 

influenciadas pelas características pessoais antecedentes como padrões de motivação (valores 

e objectivos), crenças acerca de si próprio e do mundo que o rodeia, e recursos pessoais de 

coping. A avaliação é também influenciada por variáveis do meio, tais como, a natureza do 
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perigo, a sua eminência, a duração, a existência e qualidade dos recursos de apoio social, que 

facilitam o processo de coping (Martins, s/d). 

O coping, percebido como a forma como a pessoa lida com o stress, é um mecanismo 

adaptativo que contribui para a sobrevivência e para um desempenho ajustado das várias 

actividades do quotidiano do ser humano (Pocinho & Capelo, 2009). Latack (1984; cit in 

Melo, Gomes & Cruz, 1997) propõe três classes de coping: 1) acção, focada na situação de 

stress; 2) reavaliação, focalizada nas cognições sobre a situação; e, por último, 3) gestão de 

sintomas, evidenciadas nos sintomas de stress ou estados psicofisiológicos. Deve-se ter em 

consideração que as duas primeiras classes/categorias estão relacionadas com situações 

particulares e a terceira é mais abrangente. Em 1984, Lazarus e Folkman referiram também 

que as estratégias proactivas estavam associadas às estratégias de coping focado na resolução 

de problemas, por sua vez as estratégias de evitamento correspondem às estratégias de coping 

focalizadas na emoção. Assim sendo, existem indicações de que determinados estilos de 

coping podem produzir mal-estar na pessoa e na sua capacidade de adaptação perante as 

exigências laborais. 

Para alguns autores, as estratégias de coping centradas no evitamento das situações são 

referidas como potenciais causadores de problemas de saúde. Deste modo, alguns estilos de 

coping, como a negação, o desinvestimento mental, os desejos irrealistas estão relacionados 

com problemas psicológicos, sintomas psicossomáticas e maiores conflitos na relação família 

e trabalho, enquanto estilos de coping mais proactivos, centrados na resolução de problemas, 

apresentam habitualmente formas mais ajustadas e saudáveis do trabalhador se adaptar às 

exigências do meio laboral, sobretudo quando existem formas eficazes para alterar a situação 

em que se encontra, bem como exercer controle acerca das causas da tensão que o envolve 

(Haish & Meyers, 2004; Folkman & Lazarus, 1980; cit in Silva, 2008
b
). A longo prazo, os 

processos de coping têm efeitos sobre o bem-estar, funcionamento social e saúde física do 

indivíduo (Lazarus, 1995). 

 

2.2.1 Teoria de Latack 

Latack (1984; cit in Pocinho & Capelo, 2009) sugere três categorias de coping: 1) 

acção focada na situação de stress; 2) reavaliação focalizada nas cognições sobre a situação; e 

3) gestão de sintomas centrada nos sintomas de stress ou estados psicofisiológicos. É de 
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salientar que as duas primeiras categorias remetem a situações específicas, enquanto a terceira 

é mais abrangente.    

Deste modo a escala “Coping Job Scale” de Latack (1986, cit in: Pocinho & Capelo, 

2009), apresenta as três dimensões aglutinadas, que se encontra congruente com a teoria:  

1) Estratégias de controlo e confronto (e.g. discutir a situação com o supervisor; tentar se 

muito organizado para gerir as situações; falar com outras pessoas envolvidas; tentar 

ver a situação como uma oportunidade para aprender e desenvolver novas 

competências; colocar atenção redobrada no planeamento e no horário, para não 

cometer erros; tentar pensar em si como um vencedor; dizer a si próprio que pode, 

provavelmente, trabalhar as coisas à sua maneira; dedicar mais tempo e energia no 

trabalho; tentar obter o apoio de mais pessoas envolvidas na situação; pensar nas 

mudanças que podem ser feitas naquela situação; tentar trabalhar mais depressa e mais 

eficazmente; decidir o que deve ser feito e explicar isso às pessoas envolvidas; dar o 

seu melhor; pedir ajuda das pessoas que têm o poder de fazer algo por si; procurar 

conselhos das pessoas que podem ajudar; trabalhar para mudança de políticas que 

estão na base da situação; e empenhar-se mais no trabalho e durante mais horas; 

2) Estratégias de escape ou evitamento (e.g. evitar encontrar-se na situação; dizer a si 

próprio que o tempo toma conta desta situação; tentar estar fora de situações deste 

tipo; lembrar-se que o trabalho não é tudo; antecipar as consequências para preparar-se 

para o pior; delegar o trabalho nos outros; separar-se tanto quanto possível das pessoas 

que criaram a situação; tentar não ficar interessado sobre a situação; fazer o melhor 

para sair gracioso da situação; aceitar a situação porque não há nada que possa fazer 

para a modificar; e estabeleceras próprias prioridades com base naquilo que gosta de 

fazer. 

3) Estratégias de gestão de sintomas (e.g. dormir; beber um pouco de licor, cerveja ou 

vinho; ingerir mais quantidade de bebidas alcoólicas do que deve; tomar 

tranquilizantes, sedativos ou outros medicamentos; praticar desporto; praticar 

meditação transcendental; usar o treino de “biofeedback”;fazer relaxamento; procurara 

companhia de amigos; procurar a companhia de família; comer; ver televisão; assistira 

acontecimentos desportivos, culturais ou comunitários; afastar os problemas da família 

ou dos amigos; adoptar passatempos, como sejam actividades de leitura; fazer 

compras/gastar dinheiro; trabalhar menos tempo; mudar o estado físico, arranjando 
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cabelo, fazendo massagens, sauna ou actividade sexual; fazer uma viagem para outra 

cidade; “sonhar” durante o trabalho; procurar ajuda profissional ou aconselhamento; 

rezar; queixar-se a outras pessoas. 

 

2.2.2 Teoria do Controlo de Stress de Lipp 

Lipp (1984, cit in Savóia, Santana & Mejias, 1996) no seu Inventário de Controlo de 

stress associa as estratégias de coping em: 1) aspectos fisiológicos que aglomeram exercícios 

físicos, práticas gerais de nutrição e saúde, formas de relaxamento; 2) sistemas de apoio, 

envolvendo o suporte social da família e de amigos, sessões de psicoterapia, práticas 

religiosas; 3) trabalho voluntário, recreação e hobbies; 4) habilidades interpessoais e de 

controlo que abarcam experiências de crescimento pessoal.  

Sendo assim, as estratégias proactivas correspondem às estratégias de coping 

focalizado na resolução de problemas e as estratégias de evitamento relacionam-se com as 

estratégias de coping centradas na emoção (Pocinho & Capelo, 2009). 

 

2.2.3 Teoria de Coping de Lazarus e Folkman 

Segundo Lazarus e Folkman (1984), o coping pode ser entendido à luz de dois tipos de 

estratégias: as estratégias focalizadas no problema e as estratégias centradas na emoção. A 

primeira tipologia pretende analisar e definir a situação, considerando os seus custos e 

vantagens e procurando alternativas para solucioná-las. Inclui estratégias que afectam o 

ambiente e o sujeito, pois, no que concerne ao ambiente, as estratégias tendem a modificar o 

stressor através de alterações nas pressões externas, nos obstáculos, nos recursos e nos 

procedimentos, entre outros. Em relação às estratégias, que afectam o indivíduo, podemos 

considerar as mudanças nas aspirações do próprio, diminuição da participação do EU, procura 

de canais de participação alternativos, desenvolvimento de novas pautas de conduta e a 

aprendizagem de novos procedimentos e recursos.  

A segunda tipologia de estratégias remete-se para os processos cognitivos 

responsáveis pela diminuição do transtorno emocional, originado por um acontecimento 

stressante. Estas estratégias são usadas pelos sujeitos quando se apercebem que os stressores 

não são mutáveis e é necessário continuar a interagir com eles.   
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Esta perspectiva é caracterizada por ser microanalitica, contextual e orientada para o 

processo, uma vez que é o coping está focalizado no processo em vez do traço. Contém quatro 

características, nomeadamente: 1) refere a descrição de pensamentos e acções que acontecem 

num determinado momento; 2) a avaliação do coping não questiona o que a pessoa devia ou 

podia fazer ou pensar, ou o que normalmente faz numa dada situação. No entanto, questiona 

acerca daquilo que sucedeu num contexto particular, presumindo que o que sucedeu altera 

com o tempo ou com a alteração da situação ou contexto (processo). Isto é devido a uma 

interacção activa entre pessoa e o meio com base numa relação psicológica indivíduo-meio; 3) 

a avaliação do coping implica que se analise o mesmo sujeito em inúmeras situações e 

contextos para identificar a estabilidade e a mudança nas acções e pensamentos relacionados 

com o coping; 4) na avaliação deve haver prudência para verificar se um processo de coping é 

bom ou mau, dado que está relacionado com a pessoa, dos seus objectivos, dos resultados 

procurados e das suas preocupações (Ribeiro & Rodrigues, 2004). 

Carver e colaboradores (1989; cit in Ribeiro & Rodrigues, 2004) não alteraram o 

modelo de Lazarus e Folkman, apenas acrescentaram alguns aspectos. Designam a estilos de 

coping ou coping natural (“disposition”) para nomear modo estáveis de coping que os sujeitos 

usam em momentos stressantes com que se confrontam. De acordo com esta perspectiva, os 

indivíduos possuem um conjunto de estratégias de coping que são relativamente estáveis no 

tempo e situações. Deste modo, esta perspectiva contraria de certa forma a perspectiva 

clássica que considera que o coping é um processo de mudança constante, orientada para o 

processo em vez de centrada no traço. 

As abordagens disposicionais aproximam-se da teoria do traço e evidenciam as 

estratégias de coping que tendem a ser utilizadas pelos sujeitos em situações stressantes 

variadas. Estas são avaliadas com medidas de auto-resposta e questionam o respondente 

acerca do modo habitual de responder perante situações stressantes. Carver e colaboradores 

(1989; cit in Ribeiro & Rodrigues, 2004) reconhecem que existem estilos de coping, pois os 

sujeitos abordam cada contexto de coping com um reportório de estratégias relativamente 

estáveis. Acrescentam também que há modos preferidos de coping em função das dimensões 

da personalidade.  

Carver e colaboradores (1989; cit in Ribeiro & Rodrigues, 2004) desenvolveram o 

inventário COPE para avaliar estilos e estratégias de coping. Os autores declaram que este 

inventário deriva da extensa literatura sobre o coping, em parte da perspectiva de Lazurus e 

Folkman, assim como também do modelo de auto-regulação comportamental. Apesar de 
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reconhecerem a diferença entre coping focado no problema e coping focado nas emoções, 

defendem que a diferença é mais complexa, particularmente com a emergência de mais do 

que dois factores. Relatam que o coping focalizado no problema tende a predominar quando 

os indivíduos sentem que pode ser feito algo de construtivo e que o coping focado na emoção 

tende a predominar quando o stressor é percepcionado como algo que é persistente.  

Tendo por base estas indicações, utilizámos o Brief-Cope, como forma de avaliar as 

estratégias de coping nos profissionais de saúde (e.g. médicos e enfermeiros).  

As estratégias de coping contribuem na promoção de saúde e qualidade de vida, em 

que estão implicados também a percepção dos profissionais de saúde em relação a seu bem-

estar e expectativas, inclusive nos aspectos físico, social, emocional e ocupacional. 

Passaremos de seguida a descrever e analisar qualidade de vida nos profissionais de saúde.  

 

2.3 Burnout e Qualidade de Vida   

Existem evidências científicas abundantes que demonstram a contribuição da saúde 

para a qualidade de vida dos sujeitos. Da mesma forma, como se sabe que muitos 

componentes da vida social contribuem para uma vida com qualidade, os quais são 

fundamentais para que os indivíduos alcancem um perfil elevado de saúde. De acordo com a 

perspectiva de Couto (1987; cit in Lipp & Tanganelli, 2002) o stress ocupacional influência a 

qualidade de vida, na medida em que altera a forma como o sujeito interage nos diversos 

domínios da sua vida. Torna-se, desse modo, evidente que as consequências do burnout não 

se restringem apenas ao comprometimento da saúde. Nesse sentido, o stress ocupacional 

crónico para além de originar inúmeras doenças, pode propiciar uma perda de qualidade de 

vida e produtividade do indivíduo (Lipp & Tanganelli, 2002).  

O trabalho reúne todas as condições necessárias para a satisfação laboral, contudo, 

dependendo das condições em que se realiza, pode representar um perigo para a nossa saúde, 

sendo fundamental identificar e controlar. Desta forma, as más condições de trabalho são 

potencializadoras de factores que podem induzir negativamente a saúde física e mental, como, 

por exemplo, burnout (Silva, 2008
a
). 

Para Santos, Correia e Castro (1999; cit in Albuquerque, 2003) a saúde e o bem-estar 

do ser humano estão constantemente inter-ligados com o trabalho, particularmente com a 

possibilidade de através deste alcançar os meios necessários à vida. Através do trabalho 

procuramos satisfazer um conjunto de necessidades, desde as necessidades 
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fisiológicas/básicas até às de evolução profissional, pessoal e social. Para Rogers (1997), o 

trabalho reúne todos os aspectos do bem-estar do trabalhador (e.g. físicos, psicológicos, 

emocionais e sociais) e propaga-se para além dos aspectos laborais, afectando igualmente a 

nossa qualidade de vida. 

O trabalho tem um papel preponderante na vida do ser humano, dado que tem 

implicações a nível individual e social. Graham (1991) salienta que para além da 

produtividade, a qualidade do ambiente pode ser percepcionada como uma relação da 

organização, na medida em que vai ao encontro das necessidades e potencialidades dos 

trabalhadores. Relativamente ao ambiente de trabalho Santos, Correia e Castro (1999; cit in 

Albuquerque, 2003, p. 8) definem como “ (…) o conjunto de condições físicas e químicas, 

que estão presentes nos locais e postos de trabalho, incluindo as resultantes do material e 

equipamentos necessários à execução de tarefas. O ambiente de trabalho é condicionante da 

qualidade de vida no trabalho assim como a própria qualidade de trabalho”.  

O valor do trabalho não se restringe apenas às retribuições extrínsecas (e.g. 

renumeração, benefícios e estatuto), mas também às retribuições intrínsecas (e.g. satisfação 

pessoal, realização, prazer, enriquecimento pessoal e autonomia). O crescente interesse nas 

variáveis intrínsecas sublinha a importância de uma relação de confiança e apoio entre os 

colegas de trabalho, onde se verifica o aumento da produtividade, que é visto como um 

indicador de qualidade (Albuquerque, 2003).  

Conte (2003; cit in Silva, 2008
a
) salienta que a qualidade de vida no trabalho (QVT) 

implica simplificar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver as suas funções, 

em que se assenta na premissa de que as pessoas são mais produtivas quando estão mais 

satisfeitas e envolvidas com o seu trabalho. A qualidade de vida no trabalho deve ser 

entendida como um processo dinâmico, na medida em que as instituições e as pessoas mudam 

constantemente, assim como também é contigencial porque depende da realidade do contexto 

de trabalho em que se está inserido. 

Deste modo, a qualidade de vida depende das condições do trabalho favoráveis, 

havendo outros aspectos que podem tornar os cargos mais satisfatórios, tais como os reflexos 

indirectos na produtividade e que são independentes da elevação do custo operacional com o 

pessoal ou insatisfações.   

Assim, o termo qualidade de vida no trabalho surge da alteração de paradigma de 

saúde/doença empregado no âmbito da saúde, de um modelo biomédico para um modelo 
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biopsicossocial, que contempla todas as dimensões do ser humano. Deste modo, as pessoas 

que se consideram “felizes” atribuem este estado psicológico a quatro níveis: social, afectiva, 

saúde e profissional. O stress ocupacional crónico interfere na qualidade de vida, alterando a 

sua maneira de ser e estar nas diversas áreas da sua vida (Lipp & Tanganelli, 2002). Desta 

forma, a adaptação de um sujeito a uma nova situação stressante requer um investimento de 

recursos (estratégias de coping), que poderá ou não permitir alcançar qualidade de vida. O 

tema do burnout revela-se de extrema importância do ponto de vista social e individual, 

principalmente, nos profissionais que prestam cuidados humanos, dado que a sua acção 

negativa faz-se sentir tanto no profissional em causa como em todos os seus utentes ou 

“alvos” de intervenção. As consequências nefastas do stress e do burnout podem ser avaliadas 

a nível da saúde física e mental, incluindo a qualidade de vida dos profissionais, sendo, por 

isso, que se justifica o interesse em conhecer cada vez melhor a prevalência e efeitos, bem 

como a forma como se pode actuar na resolução e prevenção destes problemas (Gomes & 

Cruz, 2004).  

   

2.3.1  Qualidade de Vida 

O stress excessivo tem sido considerado um problema actual do mundo moderno, que 

pode afectar prejudicialmente a qualidade de vida do ser humano, causando um conjunto de 

prejuízos, tais como, problemas de interacção social, familiar, falta de motivação para 

actividades em geral, doenças físicas e psicológicas, além de problemas no trabalho (Lipp & 

Malagris, 2004).   

Desde da década de 70, existem inúmeros esforços na investigação com o intuito de 

analisar a qualidade de vida em populações e identificar determinantes desses níveis. Pode-se 

dizer que a qualidade de vida é um constructo que levanta diversas questões acerca da 

condição humana (Sousa, 2005).  

Não é fácil definir o termo qualidade de vida, dado que é complexo, ambíguo, lato, 

volúvel e difere de cultura para cultura, de época para época, de indivíduo para indivíduo e até 

mesmo o próprio individuo se modifica com o decorrer do tempo, ou seja, o que hoje é boa 

qualidade de vida pode não ter sido ontem e poderá não ser daqui a algum tempo (Leal, 

2008).  

A percepção que cada um tem de si e dos outros e do mundo, que o rodeia, está 

intimamente relacionada com a qualidade de vida, que poderá ser avaliada mediante critérios 



 

44 

apropriados, tais como, a educação, formação de base, a actividade profissional, as 

competências adquiridas, a resiliência pessoal, o optimismo, as necessidades pessoais e a 

saúde. Estes critérios enumerados são valorizados de forma distinta por cada sujeito 

consoante as circunstâncias: físicas, psicológicas, sociais, culturais, espirituais e económicas, 

que conduziram a que vários autores se tivessem empenhado a desenvolverem escalas de 

avaliação de qualidade de vida específicas (Leal, 2008).  

Assim a definição de qualidade de vida alterna desde os aspectos sociais, emocionais e 

bem-estar físico do individuo e aqueles que descrevem o impacto de saúde do mesmo através 

da sua capacidade de lidar com a vida (Bulliger, Anderson, Cella & Aaronson, 1993, cit in: 

Sousa, 2005). O facto de existirem diferentes inúmeros critérios que são valorizados de modo 

diferente também surgiu diversas definições de qualidade de vida. 

 

2.3.2 Qualidade de Vida e Saúde 

Em 1986, OMS
1
 expandiu e concretizou o conceito de saúde, interligada com o 

conceito de qualidade de vida: “a extensão em que um indivíduo ou grupo é por um lado, 

capaz de realizar as suas aspirações e satisfazer as suas necessidades e, por outro lado, de 

modificar ou lidar com o meio que o envolve. A Saúde é vista como um recurso para a vida 

de todos os dias, uma dimensão da nossa Qualidade de Vida e não o objectivo de vida” (Pais 

Ribeiro, 1998, p. 86). 

A associação do termo de qualidade de vida com o estado de saúde ocorreu da clássica 

definição de saúde, feita em 1948, pela Constituição Mundial da Saúde (OMS, 1948; cit in 

Fleck et al., 1999, p. 305), como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não simplesmente como a ausência de doença. Desta forma, ter qualidade de vida significa ter 

boa saúde física e psicológica, sentir-se bem consigo mesmo, com o local onde vive e 

trabalha, com a família, amigos e outras pessoas significativas que o rodeiam. Esta definição 

engloba alguns critérios de avaliação de qualidade de vida, a nível psicológico, que está 

relacionado com a percepção do próprio individuo (e.g. engloba a sua percepção no que diz 

respeito aos seus recursos financeiros, ou à sua segurança, ou aos seus tempos livres, entre 

outras coisas), porém, não refere outros critérios relacionados com o verbo: ser, ter, ou estar, 

como por exemplo, ser optimista; ter recursos financeiros suficientes; estar bem na profissão 

(Leal, 2008).  

                                                
1 Organização Mundial da Saúde 
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Esta definição foi elogiada pela sua inovação, nomeadamente no que se refere à 

multidimensionalidade, todavia criticada pela intangibilidade (Amorim & Coelho, 1999; cit in 

Sousa, 2005). É um conceito holístico de saúde, na medida em que se considera o ser humano 

como um ser bio-psico-social. A qualidade de vida enquanto medida representa um novo 

paradigma que urge desenvolver e aplicar na avaliação das práticas assistenciais 

multiprofissionais. 

Os critérios que também avaliam a qualidade de vida a nível psicológico são aqueles 

que estão correlacionados com a imagem corporal, a actividade profissional, a capacidade 

para realizar actividades diárias, a mobilidade, a capacidade para manter relações com os 

outros, a saúde e os aspectos que cada pessoa considera que contribui para o seu bem-estar 

(Lipp & Tanganelli, 2002).    

 

2.4 Pertinência do Estudo do Burnout, Estratégias de Coping e Qualidade de 

Vida nos Profissionais de Saúde  

A modernidade trouxe para as instituições de saúde competitividade que origina uma 

maior necessidade de obter bons resultados a curto prazo, reduzindo os custos, onde se 

pretende a melhoria da qualidade dos serviços. Outro factor que contribui para atingir este 

objectivo é a instabilidade económica que o mundo enfrenta. Deste modo, as instituições de 

saúde apostam mais na excelência dos cuidados prestados aos utentes/família, exigindo aos 

profissionais de saúde uma actualização contínua face aos avanços científicos. Verifica-se, 

porém, que as condições de trabalho não são sempre favoráveis, contribuindo para a 

sobrecarga do trabalho ocasionada pelo número insuficiente de enfermeiros (baixo rácio 

enfermeiro/doente), instalações e material por vezes desadequado, assim como o recurso a 

horários acrescidos (Silva, 2008
a
).  

 A enfermagem é vista como uma classe profissional de alto risco, na medida em que é 

exposto diariamente a riscos de ordem biológica, química, ergonómica e psicossocial, que 

consequentemente contribuem para um grande número de acidentes de serviço e doenças 

profissionais (Silva, 2008
a
). 

Os profissionais de saúde impõem um elevado grau de expectativas sobre o seu 

desempenho, com o intuito de conseguirem manter o equilíbrio emocional. Trata-se assim de 

um comportamento de defesa para lidar com a constante pressão, a que estão submetidos os 

profissionais de saúde. O facto de terem que lidar com as pessoas face-a-face tem sido 
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estudado em diversas profissões como sendo um aspecto fulcral na procedência da exaustão 

emocional e esgotamento. A deficiência, lesões graves, sofrimento e dor física e, por vezes, a 

morte são situações que os profissionais de saúde se deparam no seu quotidiano e que podem 

aumentar a sua susceptibilidade para o burnout (Melo, Gomes & Cruz, 1997).   

 Alguns estudos relatam que a introdução e implementação de novas tecnologias nas 

instituições tem vindo a contribuir para o aparecimento de acontecimentos indutoras de stress, 

as quais podem criar experiências de stress negativas e altamente nocivas para a saúde física e 

mental, bem como para o bem-estar do profissional. Todavia, existe a necessidade de obter 

novos conhecimentos e competências, as quais requerem mudanças que podem ser indutoras 

de distress (Silva, 2008
a
). 

Torna-se, desta forma, evidente que os efeitos do stress, em excesso e de forma 

contínua, não compromete apenas a saúde. O stress ocupacional crónico pode provocar o 

desenvolvimento de inúmeras doenças, bem como propiciar um prejuízo para a qualidade de 

vida, abarcando consequências negativas para o ser humano (Lipp & Tanganelli, 2002).   

O burnout, como vimos anteriormente, é uma síndrome de exaustão emocional, 

despersonalização e baixa auto-realização que está correlacionado com vários índices de 

disfunção pessoal, incluindo exaustão física, insónias, aumento abusivo de álcool e 

substâncias ilícitas, bem como problemas conjugais e familiares (Schaufeli, Maslach & 

Marek, 1993). E, especificamente em profissionais de saúde, acarreta consequências para o 

seu bem-estar. Neste contexto, será pertinente abordar o tema da qualidade de vida nos 

profissionais de saúde. A qualidade de vida também depende das condições de trabalho 

favoráveis, existindo outros aspectos que podem tornar os cargos mais satisfatórios, com 

reflexos directos na produtividade e que são independentes da elevação do custo operacional 

com pessoal ou insatisfações.  
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PARTE II: ESTUDO EMPÍRICO 

Atendendo aos efeitos do stress ocupacional crónico nos profissionais de saúde a nível 

pessoal, consideramos pertinente investigar a temática do burnout numa amostra de 

profissionais de saúde portugueses (médicos e enfermeiros), relacionando-a com as 

estratégias de coping que estes utilizam e com a sua percepção de qualidade de vida. Nesse 

sentido, a segunda parte deste trabalho descreve a investigação realizada com médicos e 

enfermeiros do ACES Grande Porto I e Grande Porto III. Será apresentada a metodologia do 

estudo e serão expostos os resultados obtidos. O último capítulo consiste na interpretação e 

discussão dos resultados, bem como a descrição de algumas limitações do estudo, fornecendo 

ainda sugestões para investigações posteriores.      
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CAPÍTULO III: Metodologia 

Neste capítulo expomos a metodologia utilizada na realização do presente estudo. A 

metodologia de investigação reporta todo o processo inerente à estrutura da investigação, o 

desenho do estudo, as variáveis que se pretende manipular, a descrição da amostra, os 

instrumentos de avaliação, os procedimentos e análise dos dados recolhidos.  
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3.1 Objectivos e desenho do estudo  

Como vimos anteriormente, o stress ocupacional crónico pode provocar o 

desenvolvimento de inúmeras doenças, bem como propiciar um prejuízo para a qualidade de 

vida, abarcando várias consequências negativas (Lipp & Tanganelli, 2002). Os profissionais 

de saúde apresentam motivos para serem considerados um grupo profissional afectado pelo 

stress e burnout (Melo, Gomes & Cruz, 1997; Gomes, 1998; McIntyre, McIntyre & Silvério, 

1999). 

Procurando aprofundar os conhecimentos acerca dos efeitos do stress laboral neste 

grupo profissional, foi desenhado um estudo observacional analítico-transversal, cujo 

objectivo geral consistiu em estudar os níveis de burnout, as estratégias de coping utilizadas e 

a percepção de qualidade de vida numa amostra de médicos e enfermeiros do ACES Grande 

Porto I e ACES do Grande Porto III. Esta investigação teve como objectivos específicos:   

Caracterizar a amostra ao nível das diferentes variáveis em estudo: burnout; fontes de 

stress; estratégias de coping; qualidade de vida. 

Estudar a associação existente entre as diferentes variáveis: burnout; fontes de stress; 

estratégias de coping e qualidade de vida. 

Estudar a variação dos resultados de acordo com o grupo profissional;  

Estudar a variação dos resultados de acordo com a influência das variáveis sócio-

demográficas seleccionadas (e.g. anos de prática profissional; idade e género).   

Contribuir para aprofundar os conhecimentos no domínio do burnout nos profissionais 

de saúde para o desenvolvimento de um plano de acção interventiva no âmbito da prevenção 

do stress ocupacional nestas unidades de saúde e da promoção de qualidade de vida destes 

profissionais.   

 

3.2 Variáveis Estudadas 

As variáveis da presente investigação foram seleccionadas atendendo à revisão da 

literatura e de acordo com os objectivos propostos. As variáveis desta investigação são as 

seguintes:  

i) Burnout (exaustão emocional; despersonalização e realização pessoal);  
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ii) Coping (coping activo; planear; utilizar suporte instrumental; utilizar 

suporte emocional; religião; reinterpretação positiva; auto-culpabilização; 

aceitação; expressão de sentimentos; negação; auto-distracção; 

desinvestimento comportamental; uso de substâncias e humor);  

iii) Qualidade de vida (domínio I - domínio físico: dor e desconforto; energia e 

fadiga; sono e repouso; mobilidade; actividades de vida quotidiana; 

dependência de medicação ou de tratamentos; capacidade de trabalho; 

domínio II – domínio psicológico: sentimentos positivos; pensar, aprender 

memória e concentração; auto-estima; imagem corporal e aparência; 

sentimentos negativos; espiritualidade, religião, crenças pessoais; domínio 

III – relações sociais; relações pessoais; suporte social; actividade sexual; 

domínio IV – meio ambiente: segurança física e protecção; ambiente no 

lar; recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais; oportunidade de 

adquirir novas informações e habilidades; participação em actividades de 

recreação e lazer; ambiente físico e transporte); 

iv)  Variáveis sócio-demográficas: idade; género; estado civil; número de 

filhos; estatuto profissional, formação académica; características e 

condições gerais do trabalho – contexto, actividade e experiência 

profissional, o motivo pelo qual elegeu esta profissão, quais eram as 

expectativas iniciais em relação ao trabalho, quais são as expectativas 

actuais em relação ao trabalho, tempo de deslocação da residência até o 

local de trabalho e horas laborais por semana. 

 

3.3 Procedimento de Recolha de Dados 

Antes de se dar início à investigação, foi efectuado a priori um pedido de autorização 

por escrito para realizar a investigação à ARS-Norte e aos directores dos referidos Centros de 

Saúde. Neste pedido, foi pormenorizadamente descrito o projecto de investigação, assim 

como a sua finalidade.  

A recolha da amostra seguiu um processo que decorreu em três momentos. Num 

primeiro momento, a investigadora foi apresentada aos coordenadores das Unidades de Saúde 

Familiar (USF), Unidades de Saúde Pública (USP) e a Extensões (e.g. Extensão de Negrelos) 

pelos psicólogos das respectivas instituições. A investigadora apresentou brevemente aos 
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coordenadores os objectivos do estudo, sublinhando o carácter voluntário da participação na 

investigação, bem como a confidencialidade dos dados.  

Num segundo momento, os participantes (médicos e enfermeiros) foram contactados 

directamente nas instituições onde desempenham funções, através do contacto dos 

coordenadores das respectivas Unidades ou Extensões. Foi também realçado a cada 

participante o facto de sermos elementos externos à instituição, não havendo assim partilha de 

informação com profissionais da mesma. Os profissionais, que aceitaram colaborar, 

receberam uma carta de apresentação (Anexo I), no qual constou a informação pormenorizada 

acerca do âmbito e finalidade do estudo em questão, assim como o potencial contributo desta 

investigação para a produção científica. Foi também entregue um envelope com a bateria de 

instrumentos aos participantes. Todos os documentos foram identificados através de um 

código, o qual foi posteriormente utilizado na construção da base de dados, permitindo o 

anonimato dos participantes. Após o preenchimento da bateria de instrumentos, foi solicitado 

ao participante que entregasse o envelope selado numa caixa fechada, a qual foi devidamente 

identificada, no secretariado da unidade de saúde.  

O terceiro momento, aproximadamente uma semana após a entrega da bateria de 

instrumentos, consistiu na recolha da caixa fechada, que continha os envelopes selados.  

 

3.4 Amostra  

Para o desenvolvimento desta investigação recorremos a um processo de amostragem 

não probabilístico de conveniência, na medida em que os participantes da investigação foram 

seleccionados nos seguintes locais: ACES do Grande Porto I e Grande Porto III. É de 

conveniência por propiciar fácil acesso aos inquiridos e, ainda porque a colaboração dos 

sujeitos resultou da sua disponibilidade e vontade de participação (Almeida et al., 2007).  

 

3.4.1 Caracterização Sócio-Demográfica da Amostra 

A amostra total é constituída por 100 sujeitos, dos quais 48 são médicos e 52 são 

enfermeiros que exercem actividade profissional no ACES Grande Porto I e ACES Grande 

Porto III (Quadro 1).  
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No quadro 1, relativo à caracterização sócio-demográfica da totalidade da amostra 

(n=100), observa-se que a maior parte dos sujeitos são do sexo feminino (n=84; 84%) e 

situam-se no estrato etário dos 31 aos 50 anos (n=52; 52,0%). Verifica-se que 11 médicos são 

do sexo masculino e 37 do sexo feminino, enquanto 5 dos enfermeiros são do sexo masculino 

e 47 são do sexo feminino. Em termos de experiência profissional, a maioria dos sujeitos tem 

16 e mais anos (n=48; 48,0%). Relativamente ao estado civil, a maior parte é casado(a) (n=70; 

70,0%). 

Quanto ao grau académico, com excepção de um profissional de saúde, que possui o 

bacharelato, a quase totalidade da amostra possui grau académico igual ou superior a 

licenciatura (99%). Em relação à importância da formação “que tem tido acesso” como sendo 

“apropriada para a sua actividade profissional”, constata-se que a maior parte afirmou ser 

satisfatória (n=43; 43,0%). No que concerne ao desenvolvimento de actividade privada, a 

maioria afirmou não exercer (n=71; 71,0%). Se tivessem que optar novamente por um curso 

superior, a escolha da mesma profissão era realizada pela maior parte dos sujeitos (n=73; 

73,0%). 

Quadro 1. Caracterização sócio-demográfica da Amostra Total (n=100).  

  

 

 

Classe Profissional 

Médicos   

Enfermeiros                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        

n 

 
48   

52                  

% 

 
48,0 

52,0 

Sexo 

Masculino 

Feminino                                                                                        
 

Idade (estratos) 

 

16 

84 

 

16,0 

84,0 

 Até 30 anos 21 21,0 

 31 a 50 anos 52 52,0 

 51 e mais anos 27 27,0 

   

Anos de Serviço    

 0 a 5 anos 20 20,0 

 6 a 15 anos 32 32,0 

 16 e mais anos 48 48,0 

   

Estado civil   

 Solteiro(a) 20 20,0 

 Casado(a) 70 70,0 

 Divorciado(a)/Separado(a) 7 7,0 

 Viúvo(a) 0 0,0 

 Outra 3 3,0 
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Continuação: Caracterização sócio-demográfica da Amostra Total (n=100). 

 

Grau académico 

  

 Bacharelato 1 1,0 

 Licenciatura 94 94,0 

 Mestrado 5 5,0 

 Doutoramento 

 

0 0,0 

   

Em que medida julga que a formação que tem tido acesso, é 

apropriada para a sua actividade profissional? 

  

 Nada 0 0,0 

 Pouco 16 16,0 

 Satisfatório 43 43,0 

 Bastante 32 32,0 

 Muito 8 8,0 

 Não Respondeu 1 1,0 

   

Desenvolve actividade privada?   

 Sim 29 29,0 

 Não 71 71,0 

   

Se tivesse que voltar a optar novamente por um curso 

superior, voltaria a escolher a sua profissão? 

  

 Sim 73 73,0 

 Não 24 24,0 

 Não sei 2 2,0 

 Não respondeu 1 1,0 

 

Pelo Quadro 2, observam-se alguns dados descritivos – média, desvio-padrão, valores 

mínimo e máximo – do total da amostra do presente estudo, relativamente a algumas variáveis 

sócio-demográficas. 

Quadro 2. Dados sócio-demográficos da amostra: média (M), frequência (f), desvio-padrão (DP), valores 

mínimo e máximo. 

  

 M/f DP Mín Máx 

Idade (anos) 41,4 10,38 25 60 

Nº pessoas com quem vive (nº) 2,4 1,14 1 6 

Anos de serviço (nº) 16,6 10,29 1 34 

Frequência anual a congressos/cursos formação (nº) 3,1 2,27 0 10 

Nº médio de horas de trabalho por semana (nº) 39,5 10,69 2 75 

Horas/semana em serviço directo com pessoas (nº) 37,8 9,44 7 70 

Tempo deslocação: residência-local de trabalho (min) 20,1 11,03 2 75 

Vencimento médio anual (aproximado) (€) 2434 13122,1 9600 70000 
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De forma a simplificar a compreensão, análise e interpretação dos resultados às 

questões “abertas” do questionário sócio-demográfico, com base nas respostas dadas pelos 

sujeitos da amostra (Quadro 3), foram criadas categorias para cada questão. Cada categoria 

agrupa um conjunto diversificado de unidades de análise (resposta dos sujeitos), as quais 

constam em anexo. 

Observa-se que o principal motivo eleito pelos sujeitos da amostra para a escolha da 

profissão foi a vocação e o gostar de ajudar o outro (n=90, 70,9%). As expectativas iniciais 

em relação ao trabalho ficaram a dever-se essencialmente à carreira e realização pessoal 

(n=50, 40,7%). Já as expectativas actuais são, para a maioria, sobretudo de desânimo (n=46, 

39,0%). Os aspectos que mais apreciam no desempenho da actividade profissional prendem-

se com aspectos de organização e condições de trabalho (n=55, 46,6%) e o gosto de ajudar o 

outro (n=90, 70,9%). Por sua vez, os aspectos que menos gostam no exercício da actividade 

profissional são os conflitos (n=37, 28,5%), as burocracias, a informatização (n=27, 20,8%) e 

a pressão (n=22, 16,9%). 

Quadro 3. Caracterização da amostra total em relação às expectativas iniciais, expectativas actuais e 

satisfação no trabalho 

  

 n % 

Qual o motivo pelo qual elegeu esta profissão?   

 Vocação/gostar de ajudar o outro 90 70,9 

 Realização pessoal e profissional 12 9,4 

 Aquisição de conhecimentos 11 8,7 

 Influência 7 5,5 

 Curso alternativo 1 0,8 

 Acontecimento feliz 1 0,8 

 Organização/condições de trabalho 1 0,8 

 Não respondeu 4 3,1 

   

Quais eram as expectativas iniciais em relação ao trabalho?   

 Carreira profissional/realização pessoal 50 40,7 

 Ajudar o outro 26 21,1 

 Aquisição de conhecimentos 6 4,9 

 Expectativas positivas 23 18,7 

 Pressão/receios 2 1,6 

 Organização/condições de trabalho 6 4,9 

 Não respondeu 10 8,1 

   

Quais são as expectativas actuais?   

 Carreira profissional/realização pessoal 18 15,3 

 Ajudar o outro 13 11,0 

 Aquisição de conhecimentos 9 7,6 

 Positivas 8 6,8 

 Desânimo/negativas 46 39,0 
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Continuação: Caracterização da amostra total em relação às expectativas iniciais, expectativas actuais e 

satisfação no trabalho 

    

 Organização/condições de trabalho 3 2,5 

 Económicas 12 10,2 

 Progressão da saúde/políticas de saúde 4 3,4 

 Não respondeu 5 4,2 

   

Da sua prática profissional, quais os aspectos de que mais 

gosta? 

  

 Gostar de ajudar o outro 42 35,6 

 Carreira profissional/realização pessoal 8 6,8 

 Aquisição de conhecimentos 7 5,9 

 Organização/condições de trabalho 55 46,6 

 Nenhumas 1 0,8 

 Não respondeu 5 4,2 

   

Da sua prática profissional, quais os aspectos de que menos 

gosta? 

  

 Burocracias/informatização 27 20,8 

 Pressão 22 16,9 

 Desempenho/carreira profissional 17 13,1 

 Conflitos 37 28,5 

 Organização/condições de trabalho 19 14,6 

 Formação 1 0,8 

 Não respondeu 7 5,4 

 

3.5 Material e Instrumentos de Avaliação 

O protocolo desta investigação é composto por um questionário sócio – demográfico, 

desenvolvido para este estudo, e quatro instrumentos de medida: Questionário de Stress nos 

Profissionais de Saúde (QSPS); Inventário de Burnout de Maslach; Brief Cope e o Inventário 

de Qualidade de Vida. Para tal, procedemos ao pedido de autorização dos referidos 

instrumentos aos autores.   

 

3.5.1 Questionário de Dados Sócio-Demográficos  

Este instrumento pretende obter informações através de seis itens de escolha múltipla e 

nove de resposta directa, relativas ao género, idade, estado civil, número de filhos, formação 

académica, estatuto profissional, bem como as características, expectativas e condições gerais 

do trabalho (e.g. contexto, actividade e experiência profissional; o motivo pelo qual elegeu 

esta profissão; quais eram as expectativas iniciais em relação ao trabalho; quais são as 

expectativas actuais; tempo de deslocação da residência até o local de trabalho e horas 

laborais por semana).  
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3.5.2 Questionário de Stress nos Profissionais de Saúde – QSPS (Cruz & Melo, 

1996)  

O questionário de Stress nos Profissionais de Saúde pretende avaliar as fontes de 

stress dos profissionais da área da saúde (e.g. enfermeiros e médicos), sendo desenvolvido a 

partir dos trabalhos originais de Cruz e Melo (1996), Gomes, Melo e Cruz (2000) com 

psicólogos portugueses. Deste modo, foi realizado a adaptação dos itens de avaliação das 

fontes de stress de acordo com os profissionais de saúde, o qual se destina. Este depreende 

duas partes distintas: i) avalia o nível global do stress experienciado na actividade laboral, por 

meio de um único item (0=Nenhum stress; 4=Elevado stress) e ii) avalia as potenciais fontes 

de stress no exercício da actividade dos profissionais de saúde (indistintamente ao contexto, 

área e/ou domínio de acção).  

Este instrumento compreende 44 itens relativos às potenciais fontes de stress no 

trabalho, numa escala de likert de cinco pontos (0=Nenhum stress; 4=Elevado stress), sendo 

distribuídos por seis dimensões: 1) lidar com clientes (4 itens); 2) ambiente de trabalho e 

relações profissionais (5 itens); 3) excesso de trabalho e envolvimento profissional (4 itens); 

4) carreira e remuneração (5 itens) 5) acções de formação e elaboração de relatórios técnicos 

(3 itens) e, por último, problemas familiares (4 itens). Para calcular o valor final, soma-se o 

resultado de cada subescala de cada uma das oito dimensões do QSPS, dividindo o valor pelo 

total de itens (média). Os resultados variam entre o mínimo de zero e máximo de quatro, 

sendo que valores mais elevados significam maior percepção de stress em todos os domínios 

avaliados. Num estudo efectuado por Silva (2008
b
), com uma amostra de 155 profissionais de 

saúde, obtiveram os seguintes valores respectivamente: 0.86 para a dimensão 1; 0.88 para a 

dimensão 2; 0.84 para a dimensão 3; 0.85 para a dimensão 4; 0.84 para a dimensão 5 e, por 

último, 0.79 para a dimensão 6.  

 

Características psicométricas do Questionário de Stress nos Profissionais de 

Saúde na amostra em estudo  

Para este estudo foi utilizada uma versão do QSPS com seis escalas. No sentido de 

avaliar a consistência interna da escala na presente amostra, foi calculado o alfa de Cronbach 

para as seis dimensões, verificando-se valores que se situam entre 0,61 (lidar com clientes) e 

0,85 (carreira e remuneração). No total da escala, obteve-se um -Cronbach igual a 0,86. 

Todas as sub – escalas deste instrumento, excepto a dimensão lidar com clientes, situaram-se 
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acima de 0.70, dando assim indicações favoráveis acerca da constituição dos respectivos 

factores. Os dados de consistência assemelham-se ao estudo efectuado por Silva (2008
b
), 

embora a dimensão lidar com clientes tenha demonstrado um -Cronbach mais baixo.  

  

3.5.3 Inventário de Burnout de Maslach – Prestadores de Serviços Humanos 

(MBI-HSS) (Maslach & Jackson, 1986; traduzido e adaptado por Cruz & 

Melo, 1996) 

O instrumento MBI-HSS é um instrumento que resulta da tradução e adaptação do 

Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (Maslach & Jackson, 1986; Cruz, 1993; 

Cruz & Melo, 1996; Gomes, 1998). Este inventário contém 22 itens de auto-registo acerca 

dos sentimentos relacionados com o trabalho, sendo distribuídos por três dimensões: i) 

Exaustão Emocional (9 itens) avalia sentimentos de sobrecarga emocional e a incapacidade de 

dar resposta às exigências interpessoais do trabalho; ii) despersonalização (5 itens) mensura as 

respostas “frias”, impessoais ou até negativas, conduzidas àqueles a quem prestam serviços 

(e.g. “sinto que trato alguns clientes como se fossem objectos impessoais”); iii) Realização 

pessoal (8 itens) avalia sentimentos de (in) competência e (falta de) realização (e.g. “neste 

emprego consegui muitas coisas que valeram a pena”). Estes itens são avaliados numa escala 

de Likert de sete pontos, que alterna entre o mínimo de 0 (Nunca) e o máximo de seis (Todos 

os dias). Foram calculados os resultados de cada subescala da versão adaptada, somando os 

valores atribuídos aos itens de cada dimensão e dividindo de seguida esse número total pelo 

número de itens de cada. Sendo assim, os valores totais podem variar entre um mínimo de 

zero e um máximo de seis, em que valores máximos significam elevados níveis de exaustão 

emocional, despersonalização e de realização pessoal. A adaptação e validação portuguesa do 

MBI comprovou a existência dos três factores/dimensões originais de burnout, porém, foi 

retirada 4 itens da versão original (Cruz & Melo, 1996). A análise da estrutura factorial, 

efectuada na adaptação do mesmo, salientou os três factores originais e principais que, na 

generalidade, explicavam 43.4% da variância total.     

Gomes e colaboradores (2006) procederam a análise da estrutura factorial do MBI 

numa amostra de profissionais de ensino portugueses, tendo identificado uma versão final 

explicativa de 58,2% da variância total, incluindo 18 itens, os quais foram distribuídos da 

seguinte forma: exaustão emocional (8 itens) com um valor de alpha de.89; realização pessoal 

(6 itens) com um valor de alpha de .83 e despersonalização (4 itens) com um valor de alpha 
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de ,70. Num estudo mais recente, com profissionais de saúde (Silva, 2008
b
), encontraram-se 

os seguintes valores de alpha de Cronbach: Exaustão Emocional (-Cronbach =,89); 

Despersonalização (-Cronbach =,72) e Realização Pessoal (-Cronbach =, 75).  

 

Características psicométricas do Inventário de Burnout de Maslach na amostra 

em estudo  

No sentido de avaliar a consistência interna do instrumento na amostra em estudo, foi 

calculado o -Cronbach para a escala total do Inventário de Burnout de Maslach, assim como 

para as respectivas subescalas. Na análise das dimensões, observamos uma elevada 

consistência interna na subescala relativa à exaustão emocional (-Cronbach = 0,91), 

enquanto a dimensão despersonalização aponta para uma consistência interna razoável (-

Cronbach =0,77). Por último, a subescala realização pessoal aponta um -Cronbach de 0,68, 

o que nos indica uma consistência interna fraca. Com excepção a esta última escala, os dados 

obtidos são semelhantes aos encontrados por Silva (2008
b
).    

 

3.5.2 Brief-Cope (Carver, et al., 1997; traduzido e adaptado por Ribeiro & 

Rodrigues, 2004) 

O COPE Inventory foi desenvolvido para avaliar estilos e estratégias de coping, 

baseando-se na extensa literatura relativa ao coping, nomeadamente, no modelo de coping de 

Lazarus e Folkman (1984) e no modelo da auto-regulação de Carver e Scheier (1985). Numa 

fase inicial, o COPE original compreendeu 52 itens distribuídos por 13 escalas, finalmente, 60 

itens em 15 escalas, tendo 4 itens por cada subescala (Carver et al., 1989). Os itens são 

respondidos numa escala de tipo Lickert de 4 pontos, entre “nunca faço isto” até “faço sempre 

isto”.  

O Brief-Cope, instrumento desenvolvido por Carver (1997) e adaptado para a 

população portuguesa por Ribeiro e Rodrigues (2004), foi elaborado para colmatar algumas 

limitações do inventário completo, principalmente, colocar uma grande sobrecarga de tempo 

ao respondente no protocolo de avaliação, sendo assim reduzido e as escalas foram 

submetidas a pequenas alterações (e.g. duas escalas foram omitidas; três ligeiramente 

refocalizadas e uma nova escala “auto – culpabilização” foi adicionada). Nesse sentido, a 
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versão abreviada apreende somente 28 itens, divididos por 14 subescalas (2 itens por cada 

escala).  

A estrutura factorial da versão Portuguesa do Brief-Cope (Ribeiro & Rodrigues, 2004) 

apresenta características idênticas à escala original e confirma a distribuição de itens pelas 

subescalas, às quais pertencem. O estudo da consistência interna (Alpha de Cronbach) 

efectuado pelos autores Ribeiro e Rodrigues (2004), em 364 indivíduos com características 

semelhantes ao estudo original de Carver (1989), inicialmente com estudantes e depois em 

contextos de saúde, evidencia valores adequados para cada escala: 1) Coping Activo (0,68); 2) 

Planear (0,73); 3) Utilizar Suporte Instrumental (0,64); 4) Utilizar Suporte Social Emocional 

(0,71); 5) Religião (0,82); 6) Reinterpretação Positiva (0,64); 7) Auto – culpabilização (0,69); 

8) Aceitação (0,57); 9) Expressão de Sentimentos (0,50); 10) Negação (0,54); 11) Auto-

distracção (0,71); 12) Desinvestimento Comportamental (0,65); 13) Uso Substâncias (0,90); 

14) Humor (0,73). O valor de consistência interna (Alpha de Cronbach) das escalas é 

satisfatório e segue padrões idênticos à versão original. A maioria das correlações entre as 

subescalas do Brief-Cope revela magnitude idêntica à original (Ribeiro & Rodrigues, 2004).  

 

Características psicométricas do Brief Cope na amostra em estudo  

A versão reduzida do Brief-Cope, utilizada no presente estudo, demonstra ser uma boa 

escala para ser utilizada em investigação em contexto de saúde, uma vez que o seu tamanho é 

reduzido e apresenta uma variedade de estratégias de coping. Para determinar a fidelidade 

destas escalas na presente amostra procedemos ao cálculo dos coeficientes -Cronbach: 1) 

Coping Activo (0,60); 2) Planear (0,64); 3) Utilizar Suporte Instrumental (0,69); 4) Utilizar 

Suporte Emocional (0,74); 5) Religião (0,90); 6) Reinterpretação Positiva (0,78); 7) Auto-

culpabilização (0,45); 8) Aceitação (0,44); 9) Expressão de Sentimentos (0,75); 10) Negação 

(0,60); 11) Auto-distracção (0,61); 12) Desinvestimento Comportamental (0,63); 13) Uso de 

Substâncias (0,80) e, por último, 14) Humor (0,71). A subescala Religião aponta para uma 

elevada consistência interna, bem como a escala “Uso de Substancias” indica uma boa 

consistência interna. Deste modo, conserva as propriedades da versão de 28 itens 

desenvolvida por Carver. Apresenta resultados semelhantes com o estudo realizado por 

Ribeiro e Rodrigues (2004), na adaptação do instrumento. Não existem estudos em Portugal 

com a utilização deste instrumento com profissionais de saúde. Num estudo realizado por 

Silva (2009), em profissionais de acção educativa, foram encontradas três subescalas com 
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consistência interna bastante baixa – coping activo (0,505), auto-culpabilização (0,479) e 

auto-distracção (0,050). Deste modo, verificamos que o nosso estudo apresenta valores 

superiores à investigação mencionada anteriormente, embora se constate uma semelhança na 

subescala auto-culpabilização, apresentando valores equitativos.  

 

3.5.3 WHOQOL-Bref (WHOQOL Group, 1998; traduzido e adaptado por Serra 

et al., 2006)  

 O Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

– Forma Abreviada (WHOQOL-Bref), elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

corresponde à versão abreviada do WHOQOL-100, com o intuito de disponibilizar um 

instrumento de avaliação de qualidade de vida que demorasse menos tempo no seu 

preenchimento, contendo as mesmas facetas da versão original. Embora esteja agrupado em 

domínios diferentes do original, mantém ainda padrões psicométricos elevados. O 

WHOQOL-bref engloba, em termos psicométricos, os critérios de consistência interna, 

validade discriminante, validade concorrente, validade de conteúdo e confiabilidade teste-

reteste (Fleck, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira, Santos & Pizon, 2000).  

Este instrumento possui 26 itens, sendo dois relativos à percepção geral da qualidade 

de vida e à percepção geral de saúde e os restantes estão associados às vinte e quatro facetas 

presentes na versão original. Isto permite avaliar a qualidade de vida a partir de quatro 

domínios divergentes: domínio físico, que engloba a dor, desconforto, energia, fadiga, sono e 

repouso; domínio psicológico, que representa os sentimentos positivos e negativos, 

pensamento, aprendizagem, memória, concentração, auto-estima, imagem corporal e 

aparência; domínio de relações sociais, que diz respeito às relações pessoais, suporte social e 

actividade sexual, e domínio ambiente, que inclui a segurança física e protecção, ambiente no 

lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais (disponibilidade e qualidade), 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, oportunidades de recreação/lazer, 

ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) e transporte, que podem variar entre 1 (nunca) 

e 5 (sempre). Trata-se assim de uma escala multidimensional, de resposta tipo Likert (segundo 

o grau de concordância) e sua aplicação é feita por auto-preenchimento. 

 Vaz-Serra e colaboradores (2006) efectuaram a aferição portuguesa deste instrumento. 

A adaptação foi realizada de acordo com a metodologia utilizada pela OMS na construção de 

instrumentos. Esta metodologia seguiu quatro etapas: primeiro efectuou-se a tradução dos 

http://vidadequalidade.org/plano-saude-prime/
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instrumentos, em segundo foi realizada a preparação do estudo qualitativo piloto, o terceiro 

passo foi desenvolver as escalas de resposta e, por último, desenvolveu-se o estudo de campo 

quantitativo (Simões et al., 2007). A amostra deste instrumento foi constituída por 604 

sujeitos, em que o número da população em geral (grupo de comparação) foi equivalente ao 

grupo de doentes. Para determinar a fidelidade dos domínios do WHOQOL-Bref, Vaz – Serra 

e colaboradores (2006) procederam ao cálculo de coeficientes de alfa de Cronbach 

(consistência interna). No conjunto de domínios, o coeficiente de Cronbach varia entre 0,64 e 

0,87 e o questionário total (26 questões) possui um Alpha de Cronbach de 0,92 (Serra et al., 

2006).  

 

Características psicométricas do WHOQOL-Bref na amostra em estudo  

No sentido de avaliar a consistência interna deste instrumento na amostra de 

profissionais de saúde em estudo, foi calculado o -Cronbach. Para o domínio das relações 

sociais obteve-se um -Cronbach de 0,78 e para o domínio do meio ambiente -Cronbach de 

0,73, o que sugere uma consistência interna razoável. Por outro lado, o alpha de Cronbach no 

domínio psicológico apresentou um valor de 0,43 e para o domínio físico de 0,47, o que nos 

indica uma consistência demasiado baixa. O estudo realizado por Serra e colaboradores 

(2006), para a validação do instrumento, apresenta valores mais elevados do que no nosso 

estudo. No entanto, o domínio das relações sociais e o domínio do meio ambiente pontuaram 

valores mais elevados no nosso estudo.  

 

3.6 Procedimentos Estatísticos 

Após a recolha de dados, o tratamento dos mesmos e as análises estatísticas foram 

realizados com a utilização do programa computacional SPSS (Statistical Program for Social 

Studies – versão 17). Foram realizados diferentes procedimentos estatísticos na caracterização 

da amostra, no estudo da relação entre as variáveis e nas análises exploratórias.   

A análise exploratória de dados incidiu sobre as frequências absoluta (n) e relativa (%) 

para as variáveis qualitativas, e sobre a média (M) e o desvio-padrão (DP) para as variáveis 

quantitativas. A dispersão, foi, ainda, apreciada pelo coeficiente de variação (CV) 

[CV=(DP/M)*100]
2
. 

                                                
2
 CV15  fraca dispersão  
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O estudo da normalidade das distribuições, para as variáveis quantitativas, foi 

realizado pelo teste de Kolmogorov-Smirnov com correcção de Lilliefors (n>30) ou pelo teste 

de Shapiro-Wilk (n<50). As variáveis com nível de significância igual ou inferior a 5% 

(p0,05) foram consideradas com distribuição não-normal; as variáveis com nível de 

significância superior a 5% (p>0,05) foram consideradas com distribuição normal. 

A comparação entre grupos (médicos e enfermeiros) foi efectuada pelo teste t de 

medidas independentes, sempre que nos dois grupos a variável em comparação apresentava 

distribuição normal, ou pelo teste U Mann-Whitney sempre que pelo menos um grupo 

apresentava distribuição não-normal na variável em comparação. 

A comparação simultânea entre três grupos foi efectuada pelo teste de Kruskal-Wallis 

para as variáveis com distribuição não-normal, ou pela one-way ANOVA para as variáveis 

com distribuição normal. O post-hoc foi efectuado pelo teste de Bonferroni. Nas variáveis 

com distribuição normal, a homogeneidade das variâncias foi apreciada pelo teste de Levene 

statistics. 

O estudo da correlação entre as variáveis em estudo foi efectuado pelo coeficiente de 

correlação produto-momento de Pearson. A interpretação da magnitude da correlação foi 

efectuada pelo intervalo de correlação de Pestana e Gageiro (2005)
3
. 

A verificação da existência de relações de dependência, que podem ou não ser relações 

de causalidade, entre duas variáveis qualitativas (profissão x opção de resposta em cada item 

dos questionários), foi efectuada pelo teste de independência do qui-quadrado de Pearson 

(
2
), por intermédio do procedimento crosstabs. O teste do qui-quadrado pressupõe que 

nenhuma célula da tabela tenha frequência esperada inferior a 1 e que não mais do que 20% 

das células tenham frequência esperada inferior a 5 unidades. Sempre que este pressuposto 

não foi garantido, analisou-se a relação entre as variáveis por recurso aos resíduos ajustados 

estandardizados, os quais informam sobre quais as células que têm comportamento 

significativamente diferente do esperado. Assim, o teste do qui-quadrado para as células que 

violaram o pressuposto obteve-se pela soma do quadrado dos seus resíduos estandardizados. 

Nos casos em que não foi possível a aplicação rigorosa do teste, recorreu-se ao teste do qui-

quadrado com simulação de Monte Carlo, com um nível de confiança de 99%.  

                                                                                                                                                   
15<CV30  dispersão média 

CV>30  elevada dispersão 
3 Pestana & Gageiro (2005): 

0,19 Muito Fraca; 0,20 a 0,39 Fraca; 0,40 a 0,69 Moderada; 0,70 a 0,89 Forte; 0,90 a 1,0 Muito Forte 
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A consistência interna de cada questionário foi avaliada pelo -Cronbach.  

O nível de significância estatístico adoptado foi de 5% (p0,05). Todavia, a existência 

de valores de significância superiores a 5% e iguais ou inferiores a 10%, foram considerados 

tendência de significância (p0,10). 
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CAPÍTULO IV: Apresentação de Resultados 

Os resultados que iremos apresentar de seguida revertem das análises estatísticas dos dados 

recolhidos.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os dados, que iremos de seguida apresentar, encontram-se divididos em quatro partes. 

Numa primeira fase, são descritos os resultados obtidos nas escalas utilizadas (Questionário 

de Stress nos Profissionais de Saúde – QSPS; Inventário de Burnout de Maslach – MBI-HSS; 

Questionário de Coping - Brief-Cope; WHOQOL-Bref) de modo a caracterizar a amostra de 

acordo com estas variáveis. Numa segunda fase são analisadas as associações entre as 

variáveis através das correlações destas subescalas. De seguida são apresentados os resultados 

relativos ao estudo comparativo entre médicos e enfermeiros. Por último, é descrita a variação 

dos resultados de acordo com a idade e prática profissional.  

 

4.1 Caracterização da Amostra Total nas Variáveis Psicossociais Estudadas 

4.1.1 Fontes de Stress 

No presente estudo, as fontes de stress foram avaliadas pelo Questionário de Stress 

nos Profissionais de Saúde, composto por seis subescalas, cuja pontuação vai de 0 (nenhum) a 

4 (elevado stress). No Quadro 4, observa-se que as dimensões que mais geram stress são o 

excesso de trabalho e lidar com clientes, cujos valores médios, 2,7 e 2,5 respectivamente, se 

aproximam da classificação bastante stress. Por sua vez, as dimensões problemas familiares e 

relações profissionais são as menos geradoras de stress, dado os valores médios (1,6 e 1,9 

respectivamente) se situarem próximo da classificação moderado stress. Contudo, a amostra é 

bastante heterogénea, dada a elevada dispersão verificada (CV30) em todas as dimensões. 

Quadro 4. Média (M), desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV), valores mínimo e máximo no 

total da amostra (n=100), relativamente às dimensões do QSPS. 

  

 M DP CV Mín Máx 

QSPS – dimensões      

- Lidar com Clientes 2,5 0,76 29,8 0,3 3,8 

- Relações Profissionais 1,9 1,04 53,6 0,0 3,8 

- Excesso de Trabalho 2,7 0,86 31,9 0,8 4,0 
- Carreira e Remuneração 2,3 1,08 45,8 0,0 4,0 

- Acções de Formação 2,1 0,98 46,6 0,0 4,0 

- Problemas Familiares 1,6 0,93 57,0 0,0 3,5 

 

Da análise do quadro 5, constatamos que nas dimensões lidar com clientes, excesso de 

trabalho, carreira e remuneração e acções de formação predominam o estado de moderado 

stress; na dimensão relações profissionais predominam de forma equitativa os estados de 

pouco stress e moderado stress; na dimensão problemas familiares predomina o pouco stress, 
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ainda que muito próximo do moderado stress. Os níveis de elevado stress são inexistentes ao 

nível das relações profissionais e problemas familiares, baixos nas acções de formação, 

carreira e remuneração e lidar com clientes, e consideráveis no excesso de trabalho. Por sua 

vez, baixas frequências na ausência de stress regista-se em apenas um caso no excesso de 

trabalho e em quatro casos no lidar com clientes, mas em frequências mais elevadas nas 

restantes dimensões. 

 

Quadro 5. Frequência absoluta (n) e relativa (%) em cada uma das dimensões do QSPS na amostra total, 

por opção de resposta 

 Bastante Stress Elevado Stress 

 n % n % 

- Lidar com Clientes 27 27 6 6 

- Relações Profissionais 23 23 0 0 

- Excesso de Trabalho 28 28 11 11 

- Carreira e Remuneração 29 29 5 5 

- Acções de Formação 23 23 4 4 

- Problemas Familiares 13 13 0 0 

 

No que concerne as fontes de stress nos profissionais de saúde, o quadro 6 apresenta o 

“ranking” dos dez principais problemas relatados por ordem decrescente, como geradores de 

“bastante” ou “muito” stress. Nesse sentido, foi analisada a frequência de profissionais de 

saúde que, para cada uma das questões ou fontes de stress do QSPS, evidenciaram valores 

superiores da escala de Likert assinalada (valores 4 e 5).  

Os resultados indicam que 72% dos participantes apresentam como principal fonte de 

stress a tomada de decisões em que os erros podem ter consequências nefastas para os 

pacientes. Como se pode constatar mais de metade da amostra (64%) apresenta a 

sobrecarga/excesso de trabalho como indicador importante. Deste modo, os dez itens abaixo 

mencionados são representativos de todas as dimensões excepto problemas familiares, 

relações profissionais e acções de formação, sendo as mais evidentes a dimensão lidar com 

clientes, excesso de trabalho e carreira e remuneração.  
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Quadro 6. “Ranking” das fontes de stress experienciados pelos profissionais de saúde como geradores de 

“bastante” ou “muito” stress (*). 

   

 Item – Fontes de Stress n % 

1. Tomar decisões onde os erros podem ter consequências graves para os 

clientes. 

72   72,0 

22. A sobrecarga ou excesso de trabalho. 64 64,0 

16. Falta de tempo para realizar adequadamente as minhas tarefas 
profissionais. 

63 63,0 

3. A falta de perspectivas de desenvolvimento e progressão na carreira. 62 62,0 

10. Falta de perspectivas de progressão na carreira. 59 59,0 

12. O excesso de trabalho e/ou tarefas de carácter burocrático. 58 58,0 

14. Gerir problemas graves dos meus clientes. 58 58,0 

20. Sentir que não há nada a fazer para resolver os problemas dos meus 
clientes. 

55  
55,0 

4. Trabalhar muitas horas seguidas. 51 51,0 

23. Salário inadequado/insuficiente. 50 50,0 

(*) Foram consideradas apenas as respostas com valores 3 e 4 da escala apresentada (0 = nenhum 

stress; 4 = muito stress).   

 

4.1.2 Burnout  

Quanto ao Inventário de Burnout de Maslach – Prestação de Serviços Humanos, no 

quadro 7, verifica-se os valores médios das dimensões exaustão emocional e realização 

pessoal conduz para uma classificação de intermédio burnout (esgotamento) dos sujeitos da 

amostra. Por sua vez, a dimensão despersonalização com um valor médio de 4,5 é 

classificada com baixo burnout. Na realização pessoal a dispersão é média e nas restantes 

dimensões é elevada. 

 

Quadro 7. Média (M), desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV), valores mínimo e máximo no 

total da amostra (n=100), relativamente às dimensões do MBI-HSS 

  

 M DP CV Mín Máx 

MBI-HSS – dimensões      
- Exaustão Emocional 21,5 12,27 57,2 1,0 53,0 

- Realização Pessoal 36,4 7,04 19,3 16,0 48,0 

- Despersonalização 4,5 4,39 98,2 0,0 19,0 

 

Tendo em vista a avaliação da prevalência de burnout entre os profissionais de saúde, 

recorreu-se ao somatório dos itens de cada subescala. Desse modo, valores mais elevados 

indicam maiores níveis de exaustão emocional, despersonalização e realização pessoal. Por 

outras palavras, elevados níveis de burnout estão relacionados com elevada pontuação de 
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exaustão emocional e despersonalização, assim como também a baixos valores de realização 

pessoal.  

O quadro 8 referente à classificação das dimensões do MBI-HSS em 3 categorias 

(baixo, intermédio e elevado)
4
 demonstra que a maioria apresenta baixos níveis de burnout 

nas dimensões exaustão emocional (n=41; 41%), realização pessoal (n=47;47%) e 

despersonalização (n=79; 79%). Todavia, também é de considerar a frequência relativamente 

alta de profissionais de saúde com elevados níveis de exaustão emocional (n=34;34%). Estes 

dados indiciam a presença de consideráveis níveis de burnout, pois estes sentimentos 

relacionados com a actividade profissional estão directamente associados a maiores 

pontuações de exaustão emocional e despersonalização e baixos de realização pessoal. 

Assim sendo, os profissionais de saúde apresentam algum risco de evoluírem para uma 

situação de esgotamento profissional, motivado pelo cansaço físico e mental intensos. 

 
Quadro 8. Frequência absoluta (n) e relativa (%) em cada opção de resposta (baixo, intermédio e elevado) 

dos sujeitos da amostra, relativamente às dimensões do MBI – Prestadores de Serviços Humanos 

 Baixo Intermédio Elevado 

 n % n % n % 

Exaustão Emocional 41 41,0 24 24,0 34 34,0 

Realização Pessoal 47 47,0 31 31,0 21 21,0 

Despersonalização 79 79,0 13 13,0 7 7,0 

 

 

4.1.3 Estratégias de Coping 

Em relação ao estilo de coping, constata-se que o uso de substâncias, desinvestimento 

comportamental e negação registam os valores médios mais baixos (<1), que significa que os 

sujeitos da amostra, nestas escalas, quase “nunca fazem isto”; as questões relacionadas com a 

religião, auto-distracção, humor, auto-culpabilização, utilizar suporte instrumental, 

expressão de sentimentos, utilizar suporte emocional, reinterpretação positiva, aceitação e 

coping activo, surgem para os sujeitos como “fazem isto por vezes”; em “média é isto que 

                                                
4
  

 Baixo Intermédio Elevado 

Exaustão Emocional 0-16 17-26 27 ou + 

Realização Pessoal* 0-31 32-38 39 ou + 

Despersonalização 0-6 7-12 13 ou + 

* cotação em sentido invertido, ou seja, valores mais baixos significam menor sentimento de realização pessoal 

(Maslach & Jackson, 1996, traduzido e adaptado por Gomes, Melo & Cruz, 2000). 
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faço” pode afirmar-se que surge apenas na escala planear. Em termos médios, não se verifica 

a existência de escalas na opção “faço quase sempre isto”. 

 

Quadro 9. Média (M), desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV), valores mínimo e máximo no 

total da amostra (n=100), relativamente às dimensões do Brief-Cope. 

  

 M DP CV Mín Máx 

BRIEF-COPE – escalas      
- Coping activo 1,9 0,63 32,7 0 3 

- Planear 2,1 0,58 27,5 1 3 

- Utilizar Suporte Instrumental 1,5 0,67 44,9 0 3 
- Utilizar Suporte Emocional 1,7 0,72 43,6 0 3 

- Religião 1,1 0,91 82,8 0 3 

- Reinterpretação Positiva 1,7 0,69 40,0 0 3 

- Auto-culpabilização 1,3 0,58 43,8 0 3 
- Aceitação 1,7 0,62 36,6 0 3 

- Expressão de Sentimentos 1,6 0,74 45,0 0 3 

- Negação 0,7 0,58 83,8 0 3 
- Auto Distracção 1,2 0,66 52,6 0 3 

-Desinvestimento Comportamental 0,4 0,50 131,1 0 2 

- Uso de Substâncias 0,1 0,36 353,5 0 2 
- Humor 1,2 0,69 59,2 0 3 

 
 

No que se refere às estratégias de coping, o quadro 10 discrimina as dez estratégias 

mais utilizadas pelos profissionais de saúde. Para o efeito, foi calculada a frequência de 

profissionais de saúde que, para cada uma das respostas ou estratégias de coping do Brief-

Cope, assinalaram valores superiores da escala de Likert apresentada (valores 2 e 3). Pode-se 

constatar que os participantes utilizam bastante a estratégia planear, pois os dois primeiros 

itens apresentados são representativos dessa mesma subescala. De seguida, verifica-se a 

utilização da estratégia coping activo, no item 7 (74%) e item 2 (67%). Outra subescala 

representativa desta amostra é a reinterpretação positiva com 67% no item 24 e 59% no item 

12. Neste sentido, verificamos que os profissionais de saúde utilizam estratégias de coping 

proactivas para responder a situações de stress.    
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Quadro 10.  “Ranking” das estratégias de coping mais utilizadas pelos profissionais de saúde (*). 

  

 Item – Estratégias de Coping  n % 

25. Penso muito sobre a melhor forma de lidar com a situação. 81 81,1 

14. Tento encontrar uma estratégia que me ajuda no que tenho que fazer. 81 81,0 

7. Tomo medidas para tentar melhorar a minha situação. 74 74,0 

2. Concentro os meus esforços para fazer alguma coisa que me permita 

enfrentar a situação. 

67 67,0 

24. Tento aprender a viver com a situação. 67 67,0 

12. Tento analisar a situação de maneira diferente, de forma a torná-la mais 

positiva. 

59 59,0 

17. Procuro algo positivo em tudo que está a acontecer. 55 55,0 

13. Faço críticas a mim próprio. 54 54,0 

15. Procuro o conforto e compreensão de alguém. 53 53,0 

5. Procuro apoio emocional de alguém (família, amigos). 50 50,0 

(*) Foram consideradas apenas respostas assinaladas com os valores 2 e 3 da escala apresentada (0 = 
nunca; 3 = faço quase sempre isso).  

 

 

4.1.4 Qualidade de Vida 

A qualidade de vida foi analisada com base no Instrumento de Avaliação da Qualidade 

de Vida da Organização Mundial de Saúde – Forma Abreviada (WHOQOL-Bref).  

Relativamente à qualidade de vida, os valores médios dos domínios físico, psicológico 

e relações sociais estão acima do percentil 70, o que equivale a afirmar a existência de uma 

boa qualidade de vida nestes domínios, ao passo que o valor médio do domínio meio-

ambiente está ligeiramente acima do percentil 65, que embora não tão bom quanto os 

anteriores, revela igualmente percepção de uma qualidade de vida razoável. Em todos os 

domínios, a dispersão é considerada moderada. 
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Quadro 11. Média (M), desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV), valores mínimo e máximo no 

total da amostra (n=100), relativamente aos domínios do WHOQOL-Bref. 

  

 M DP CV Mín Máx 

WHOQOL-BREF – domínios      

- Domínio Físico 73,1 14,55 19,9 35,7 100 
- Domínio Psicológico 71,9 14,20 19,8 25,0 100 

- Domínio das Relações Sociais 70,2 17,98 25,6 16,7 100 

- Domínio do Meio-Ambiente 66,7 11,82 17,7 31,3 100 

 

4.2  Estudo da associação entre variáveis 

Após a análise descritiva dos dados da amostra total, consideramos importante realizar 

uma análise correlacional entre as diferentes variáveis em estudo. De modo a facilitar a leitura 

e apresentação dos resultados, os dados foram organizados por grupo de variáveis.  

 

4.2.1 Fontes de stress e coping 

Ao correlacionar os factores de stress e as estratégias coping verificou-se a existência 

de uma correlação negativa e estatisticamente significativa entre a subescala reinterpretação 

positiva do Brief-Cope com o factor carreira e renumeração (r=-0,21), assim como para 

acções de formação (r=-0,25). Por sua vez, a subescala negação aponta para uma associação 

positiva e estatisticamente significativa entre relações profissionais (r=0,26) e carreira e 

renumeração (r=0,25). No que concerne à subescala desinvestimento comportamental 

verifica-se uma correlação positiva e estatisticamente significativa com os seguintes factores: 

carreira e renumeração (r=0,23) e acções de formação (r=0,25).  
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Quadro 12. Resultados do estudo da associação entre fontes de stress e coping na amostra total (n=100) 

(teste de Spearman). 

QSPS 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 

 

 

  

Lidar 

com 

clientes 

Relações 

Profissionais 

Excesso 

de 

Trabalho 

Carreira e 

Remuneração 

Acções de 

Formação 

Problemas 

Familiares 

Coping Activo -0,15 -0,05 -0,12 -0,06 -0,15 0,10 

 Planear 0,00 -0,20 -0,13 -0,16 -0,14 -0,09 

Utilizar Suporte 

Instrumental 

0,07 -0,01 0,02 -0,02 -0,09 0,00 

Utilizar Suporte 

Emocional 

0,09 -0,05 -0,13 0,00 -0,01 0,01 

Religião -0,04 -0,03 0,07 -0,05 -0,02 -0,07 

Reinterpretação 

Positiva 

-0,16 -0,12 -0,03 -0,21* -0,25* -0,15 

Auto-

culpabilização 

0,11 -0,09 0,05 -0,15 -0,01 0,05 

Aceitação 0,10 -0,11 0,01 0,03 -0,13 -0,02 

Expressão de 

Sentimentos 

0,08 0,14 0,03 0,01 -0,02 0,10 

Negação 0,12 0,26* 0,12 0,25* 0,01 0,16 

Auto Distracção 0,07 0,03 0,07 0,03 0,11 0,14 

Desinvestimento 

Comportamental 

0,14 0,11 0,03 0,23* 0,25* 0,19 

Uso de Substâncias -0,07 -0,08 0,17 -0,07 0,04 0,14 

Humor 0,02 -0,10 0,00 -0,02 -0,11 -0,10 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.2.2 Burnout e coping 

Para o estudo da relação existente entre burnout e coping dos profissionais de saúde, 

iremos expor os resultados de cada uma das componentes. Os resultados apontam para a 

existência de uma correlação positiva e estatisticamente positiva entre a dimensão realização 

pessoal do MBI-HSS e o factor de coping activo (r=0,25). Verifica-se também uma 

correlação negativa e estatisticamente significativa entre despersonalização e o factor planear 

(r=-0,28). Nesse sentido, os profissionais com maiores índices de realização pessoal e com 

menores índices de despersonalização recorrem frequentemente a estratégias de coping activo 

e de planear. Também constatamos correlações negativas e estatisticamente significativas 

entre realização pessoal e desinvestimento comportamental (r=-0,33) e uso de substâncias  

(r=-0,22). A subescala auto-distracção do Brief-Cope aponta para uma associação positiva 

fraca com exaustão emocional (r=0,21) e despersonalização (r=0,28). É de salientar a 
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existência de uma correlação positiva e moderada entre a dimensão despersonalização e 

desinvestimento comportamental (r=0,42).   

 

Quadro 13. Resultados do estudo da associação entre burnout e coping na amostra total (n=100) (teste de 

Spearman). 

 MBI-HSS 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 Exaustão 

Emocional 

Realização 

Pessoal 

Despersonalização 

Coping Activo -0,15 0,25* -0,20 

 Planear -0,18 0,17 -0,28** 

Utilizar Suporte Instrumental 0,03 -0,03 0,02 

Utilizar Suporte Emocional -0,03 -0,04 0,05 

Religião -0,09 0,02 -0,18 

Reinterpretação Positiva -0,13 0,16 -0,17 

Auto-culpabilização 0,12 -0,10 0,16 

Aceitação -0,11 0,13 0,03 

Expressão de Sentimentos 0,06 0,08 -0,05 

Negação 0,11 -0,15 0,23* 

Auto Distracção 0,21* -0,11 0,28** 

Desinvestimento Comportamental 0,18 -0,33** 0,42** 

Uso de Substâncias 0,25* -0,22* 0,10 

Humor -0,10 0,15 -0,03 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.2.3 Coping e qualidade de vida  

Perante os valores obtidos, no quadro 14, podemos verificar que existe uma correlação 

positiva (r=0,23), estatisticamente significativa, entre coping activo e domínio psicológico. Na 

subescala planear salienta-se uma associação positiva e estatisticamente significativa entre 

todos os domínios de qualidade de vida, excepto no domínio físico. Na relação entre 

reinterpretação positiva e no domínio físico (r=0,20) existe uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa, bem como e no domínio psicológico (r=0,27). Nas subescalas 

auto-culpabilização, negação e desinvestimento comportamental, constata-se uma associação 

negativa e estatisticamente significativa com alguns domínios de qualidade de vida. É ainda 

de reportar que, no uso de substâncias, está evidente uma correlação negativa e 

estatisticamente significativa entre todos os domínios de qualidade de vida (e.g. domínio 

físico r=-0,34; domínio psicológico r=-0,30; domínio das relações sociais r=-0,37; domínio 

do meio ambiente r=-0,24). Na subescala aceitação verifica-se uma correlação positiva, 
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estatisticamente significativa, com o domínio psicológico (r=0,24). Assim como, também se 

verifica uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre humor e domínio físico 

(r=0,28) e domínio psicológico (r=0,25).  

 

Quadro 14. Resultados do estudo da associação entre coping e qualidade de vida na amostra total (n=100) 

(teste de Spearman). 

 WHOQOL-Bref 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio das 

Relações 
Sociais 

Domínio do 

Meio-
Ambiente 

Coping activo 0,14 0,23* 0,06 0,16 

 Planear 0,14 0,23* 0,23* 0,20* 

Utilizar Suporte Instrumental -0,01 0,05 0,06 0,06 

Utilizar Suporte Emocional 0,02 0,03 0,21* 0,07 

Religião 0,09 0,19 0,16 -0,06 

Reinterpretação Positiva 0,20* 0,27** 0,13 0,17 

Auto-culpabilização -0,05 -0,23* -0,23* -0,06 

Aceitação 0,17 0,24* 0,16 0,13 

Expressão de Sentimentos 0,06 0,12 0,07 0,01 

Negação -0,13 -0,14 -0,30** -0,33** 

Auto Distracção -0,06 -0,21* -0,15 -0,23* 

Desinvestimento 

Comportamental 

-0,23* -0,34** -0,27** -0,16 

Uso de Substâncias -0,34** -0,30** -0,37** -0,24* 

Humor 0,28** 0,25* 0,09 0,18 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.2.4 Qualidade de vida e fontes de stress 

Ao analisarmos as correlações entre os domínios do WHOQOL-Bref e os factores do 

QSPS, obtiveram-se correlações negativas e estatisticamente significativas entre problemas 

familiares e todos os domínios da qualidade de vida, a correlação moderada foi pontuada no 

domínio psicológico (r=-0,42), seguida da que se verifica entre problemas familiares e 

domínio do meio-ambiente (r=-0,32). Também o factor excesso de trabalho apresentou 

correlações negativas e estatisticamente significativas com os domínios do WHOQOL-Bref, 

em que o valor mais elevado foi no domínio físico (r=-0,44). Por último, na subescala relações 

profissionais verificamos que existe uma associação negativa e estatisticamente significativa 

entre todos os domínios de qualidade de vida, excepto no domínio das relações sociais.   
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Quadro 15. Resultados do estudo da associação entre fontes de stress e qualidade de vida na amostra total 

(n=100) (teste de Spearman). 
 WHOQOL-Bref 

Q
S

P
S

 

 

 

 

 

Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio das 

Relações 

Sociais 

Domínio do 

Meio-Ambiente 

Lidar com clientes -0,01 -0,16 -0,05 -0,14 

Relações Profissionais -0,24* -0,27** -0,10 -0,40** 
Excesso de Trabalho -0,44** -0,30** -0,20* -0,31** 

Carreira e Remuneração -0,13 -0,22* -0,09 -0,39** 

Acções de Formação -0,06 -0,31** -0,06 -0,20* 

Problemas Familiares -0,20* -0,42** -0,26* -0,32** 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.2.5 Fontes de stress, burnout e qualidade de vida 

Para o estudo da relação entre as fontes de stress, burnout e qualidade de vida, os 

resultados obtidos apontam para a existência de uma correlação negativa, estatisticamente 

significativa, entre relações profissionais e realização pessoal (r=-0,28). Aliás pode-se 

observar que em todas as subescalas do QSPS existe uma correlação negativa com a escala de 

realização pessoal. Neste sentido, ocorreu o resultado previsto, aumento de fontes de stress e 

diminuição da realização pessoal. Podemos constatar que existe uma correlação positiva e 

moderada entre excesso de trabalho e exaustão emocional (r=0,63). Na subescala carreira e 

remuneração há uma associação positiva e estatisticamente significativa com exaustão 

emocional (r=0,29) e com despersonalização (r=0,26). Também se pode salientar que na 

subescala problemas familiares existe uma correlação estatisticamente significativa entre 

todas as escalas do MBI-HSS, sendo o valor mais elevado da escala despersonalização 

(r=0,37).  

Na relação existente entre qualidade de vida e burnout dos profissionais de saúde, 

podemos constatar que todas as correlações das subescalas do WHOQOL-Bref e do MBI-HSS 

são estatisticamente significativas. No entanto, é de notar que todas as correlações, excepto na 

realização pessoal, são negativas. Os resultados obtidos apontam para a existência de uma 

associação negativa moderada, estatisticamente significativa, entre domínio físico e exaustão 

emocional (r=-0,58), assim como entre domínio psicológico e exaustão emocional (r=-0,49). 

Estes resultados indicam que a um aumento de exaustão emocional corresponde a uma 

diminuição de qualidade de vida, mais assinalada na sua componente física e mental. Embora 

as correlações obtidas sejam valores moderados, podemos constatar que burnout e qualidade 
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de vida exercem uma influência recíproca, uma vez que a exaustão emocional e 

despersonalização podem implicar numa diminuição de qualidade de vida e, inversamente, a 

realização pessoal pode fomentar e ao mesmo tempo ser perpetuada para uma maior qualidade 

de vida.   

Quadro 16. Resultados do estudo da associação entre fontes de stress, burnout e qualidade de vida na 

amostra total (n=100) (teste de Spearman). 

MBI-HSS 

Q
S

P
S

 

 Exaustão 
Emocional 

Realização 
Pessoal 

Despersonalização 

Lidar com clientes 0,13 -0,07 0,21* 

Relações Profissionais 0,41** -0,28** 0,29** 

Excesso de Trabalho 0,63** -0,34** 0,30** 

Carreira e Remuneração 0,29** -0,10 0,26** 

Acções de Formação 0,07 -0,08 0,16 

Problemas Familiares 0,30** -0,27** 0,37** 

W
H

O
Q

O
L

-B
re

f 

Domínio Físico -0,58** 0,49** -0,20* 

Domínio Psicológico -0,51** 0,40** -0,30** 

Domínio das Relações 

Sociais 

-0,35** 0,32** -0,28** 

Domínio do Meio-

Ambiente 

-0,49** 0,33** -0,26* 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.3 Estudo Comparativo entre Médicos e Enfermeiros 

As investigações têm vindo a evidenciar que os profissionais de saúde são um grupo 

profissional exposto a elevados níveis de pressão e stress. Tendo por base estas indicações, 

propomos neste capítulo investigar a existência de diferenças entre estes dois grupos 

profissionais ao nível das fontes de stress, burnout, estratégias de coping e qualidade de vida. 

 

4.3.1 Fontes de Stress 

De acordo com os resultados encontrados no estudo das fontes de stress, na 

comparação entre médicos e enfermeiros (quadro 17), mostram a existência de diferenças 

estatisticamente significativas em três dimensões do instrumento: relações profissionais; 

excesso de trabalho e carreira e remuneração. Assim, ao nível das dimensões relações 
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profissionais (p=0,002), os enfermeiros apresenta uma média/mean rank (M=59,1) mais 

elevada do que os médicos (M=41,2; p=0,002), assim como se constatou em carreira e 

remuneração, em que os enfermeiros revelaram um valor médio mais elevado (M= 2,8; 

p=0,001); por sua vez, na dimensão excesso de trabalho a diferença estatisticamente registada 

(p=0,041) é motivada pelo valor médio mais elevado do grupo de médicos (M=2,9). As 

dimensões lidar com clientes, acções de formação e problemas familiares apresentam valores 

homogéneos entre os grupos (p>0,05), ou seja a percepção de stress é equivalente entre os 

grupos. 

Na comparação dos valores médios das diferentes dimensões da escala de stress, 

verificamos que no grupo dos médicos excesso de trabalho e lidar com clientes surgem como 

principais fontes de stress, enquanto, nos enfermeiros, verificamos carreira e remuneração e 

lidar com clientes como as principais fontes de stress. Por outro lado, constatamos que as 

relações profissionais e os problemas familiares apresentam ser as fontes de menor stress 

tanto nos médicos como nos enfermeiros.   

 

Quadro 17. Comparação entre médicos e enfermeiros, relativamente às dimensões do Questionário de 

Stress 

 Médicos (n=48) Enfermeiros (n=52)  

QSPS – dimensões M DP  Mean 

Rank 

M DP  Mean 

Rank 

t/ Z P 

- Lidar com Clientes 2,5 0,79  49,9 2,6 0,73  51,0 -0,187 0,851 

- Relações Profissionais 1,6 0,96  41,2 2,2 1,02  59,1 -3,080 0,002* 

- Excesso de Trabalho 2,9 0,86  --- 2,5 0,83  --- -2,074 0,041* 

- Carreira e 
Remuneração 

1,9 1,00  --- 2,8 0,94  --- -4,899 <0,001
* 

- Acções de Formação 2,0 1,02  --- 2,2 0,93  --- 0,989 0,325 

- Problemas Familiares 1,6 0,93  49,5 1,7 0,94  51,4 0,336 0,737 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

O quadro 18 apresenta os dez principais problemas relatados pelos médicos nas 

respostas ao QSPS. Constata-se que 77,1% dos médicos refere que lidar com clientes é uma 

das principais fontes de stress. Posteriormente verifica-se a subescala excesso de trabalho 

como causa de mal-estar.    
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Quadro 18. “Ranking” das fontes de stress experienciados pelos médicos como geradores de “bastante” ou 

“muito” stress (*). 

   

 Item – Fontes de Stress N % 

1. Tomar decisões onde os erros podem ter consequências graves para os 

clientes. 

37 77,1 

4. Trabalhar muitas horas seguidas. 33 68,7 

12. O excesso de trabalho e/ou tarefas de carácter burocrático. 33 68,8 

22. A sobrecarga ou excesso de trabalho. 30 62,5 

16. Falta de tempo para realizar adequadamente as minhas tarefas 

profissionais. 

29 60,4 

14. Gerir problemas graves dos meus clientes. 27 56,3 

6. Falar ou fazer apresentações em público. 24 50 

20. Sentir que não há nada a fazer para resolver os problemas dos meus 

clientes. 

23 47,9 

25. Falta de tempo para manter uma boa relação com as pessoas mais 

próximas (ex: cônjuge, filhos, amigos, etc.). 

23 47,9 

3. A falta de perspectivas de desenvolvimento e progressão na carreira. 20 41,7 

(*) Foram consideradas apenas as respostas com valores 3 e 4 da escala apresentada (0 = nenhum 
stress; 4 = muito stress).   

 

No que se refere aos indicadores de fontes de stress nos enfermeiros, no quadro 19, 

salienta-se a falta de perspectivas na progressão na carreira (80,7%) e falta de perspectivas 

de progressão na carreira (78,8%). De seguida, verifica-se lidar com clientes (67,3%) como 

causa de stress nesta classe profissional.  

 

Quadro 19. “Ranking” das fontes de stress experienciados pelos enfermeiros como geradores de 

“bastante” ou “muito” stress (*). 

   

 Item – Fontes de Stress n % 

3. A falta de perspectivas de desenvolvimento e progressão na carreira. 42 80,7 

10. Falta de perspectivas de progressão na carreira. 41 78,8 

1. Tomar decisões onde os erros podem ter consequências graves para os 
clientes. 

35 67,3 

16. Falta de tempo para realizar adequadamente as minhas tarefas 

profissionais. 

34 65,4 

22. A sobrecarga ou excesso de trabalho. 34 65,3 

23. Salário inadequado/insuficiente. 34 65,4 

13. Receber um salário baixo. 33 63,5 

20. Sentir que não há nada a fazer para resolver os problemas dos meus 

clientes. 

32 61,5 

14. Gerir problemas graves dos meus clientes. 31 59,6 

21. Comportamentos desajustados e/ou inadequados de colegas de trabalho. 29 55,8 

(*) Foram consideradas apenas as respostas com valores 3 e 4 da escala apresentada (0 = nenhum 

stress; 4 = muito stress).   
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4.3.2 Burnout 

De seguida iremos analisar os resultados obtidos nas três dimensões do MBI-HSS. 

Pelo quadro 20, constata-se a inexistência de diferenças estatisticamente significativas na 

comparação entre médicos e enfermeiros nas três dimensões do MBI-HSS (p>0,05), o que é 

revelador da forma homogénea como os sujeitos destes grupos profissionais registam os 

sentimentos relacionados com a actividade profissional. Em termos médios, podemos afirmar 

que os médicos e os enfermeiros possuem níveis intermédios de exaustão emocional, níveis 

intermédios de realização pessoal, e baixos níveis de despersonalização.  

 

Quadro 20. Resultados do teste U Mann-Whitney e teste t de medidas independentes na comparação entre 

médicos e enfermeiros, nas dimensões do MBI-HSS. 

 Médicos (n=47)   Enfermeiros (n=52)  

MBI-HSS – 

dimensões 

M DP  Mean 

Rank 

M DP  Mean 

Rank 

t /Z P 

- Exaustão Emocional 22,7 12,34  --- 20,3 12,21  --- -0,987 0,326 

- Realização Pessoal 36,4 6,47  48,9 36,5 7,59  51,0 -0,351 0,726 

- Despersonalização 4,2 4,24  49,0 4,7 4,55  50,9 -0,331 0,740 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.3.3 Coping 

No que diz respeito ao estudo das diferenças entre médicos e enfermeiros em relação 

ao copinzg, efectuada pelo teste U Mann-Whitney, verifica-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas nas escalas planear, auto-culpabilização e desinvestimento 

comportamental. Nas escalas planear e auto-culpabilização (p<0,05), os médicos apresentam 

classificações médias mais elevadas (M=55,66; M=56,16) do que os enfermeiros (M=44,05; 

M=43,61) e na escala desinvestimento comportamental (p=0,013) os enfermeiros revelam 

uma classificação média mais elevada (M=55,58) relativamente aos médicos (M=42,63). 

Também se registam diferenças marginalmente significativas nas escalas negação 

(classificação média mais elevada dos enfermeiros) e uso de substâncias (classificação média 

mais elevada dos médicos). Nas restantes escalas, a proximidade das classificações médias 

originou a inexistência de diferenças estatisticamente significativas (p>0,05).  
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Quadro 21. Resultados do teste U Mann-Whitney na comparação entre Médicos e Enfermeiros, nas 

escalas do Questionário Brief-Cope 

 Médicos (n=47) Enfermeiros (n=52) 
U Mann-

Whitney 

BRIEF-COPE – escalas M DP  
Mean 

Rank 
M DP  

Mean 

Rank 
Z P 

- Coping activo 2,0 0,65  51,32 1,9 0,62  47,89 -0,620 0,535 

- Planear 2,2 0,61  55,66 2,0 0,53  44,05 -2,094 0,036* 

- Utilizar Suporte 

Instrumental 
1,5 0,70  50,28 1,5 0,66  48,81 -0,267 0,789 

- Utilizar Suporte 
Emocional 

1,7 0,77  49,98 1,6 0,69  49,08 -0,161 0,872 

- Religião 1,1 0,90  49,97 1,1 0,92  48,13 -0,332 0,740 

- Reinterpretação Positiva 1,8 0,75  51,71 1,7 0,64  48,45 -0,580 0,562 

- Auto-culpabilização 1,5 0,57  56,16 1,2 0,56  43,61 -2,284 0,022* 

- Aceitação 1,7 0,65  50,17 1,7 0,59  49,85 -0,058 0,954 

- Expressão de Sentimentos 1,7 0,85  50,12 1,6 0,63  49,89 -0,040 0,968 

- Negação 0,6 0,53  44,16 0,8 0,61  54,22 -1,811 0,070** 

- Auto Distracção 1,3 0,74  50,35 1,2 0,58  48,75 -0,289 0,772 

- Desinvestimento 

Comportamental 
0,3 0,44  42,63 0,5 0,53  55,58 -2,489 0,013* 

- Uso de Substâncias 0,2 0,47  52,38 0,1 0,19  47,85 -1,661 0,097** 

- Humor 1,2 0,70  49,85 1,2 0,69  50,13 -0,051 0,960 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

As estratégias de coping mais utilizadas pelos médicos são planear, no item 25 

(85,5%) e no item 14 (77,1%), coping activo, no item 7 (70,9%) e aceitação, no item 24 

(66,7%). Pode-se assim constatar que os médicos utilizam estratégias que ajudam a enfrentar 

momentos de maior stress e ansiedade.  
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Quadro 22. “Ranking” das estratégias de coping mais utilizadas pelos médicos (*). 

   

 Item – Estratégias de Coping n % 

25. Penso muito sobre a melhor forma de lidar com a situação. 41 85,5 

14. Tento encontrar uma estratégia que me ajuda no que tenho que fazer. 37 77,1 

7. Tomo medidas para tentar melhorar a minha situação. 34 70,9 

24. Tento aprender a viver com a situação. 32 66,7 

2. Concentro os meus esforços para fazer alguma coisa que me permita 
enfrentar a situação. 

31 64,6 

12. Tento analisar a situação de maneira diferente, de forma a torná-la mais 

positiva. 

28 58,3 

13. Faço críticas a mim próprio. 28 58,3 

10. Peço conselhos e ajuda a outras pessoas para enfrentar melhor a situação. 26 54,2 

21. Sinto e expresso os meus sentimentos de aborrecimento. 25 52,1 

15. Procuro o conforto e compreensão de alguém. 24 50,0 

(*) Foram consideradas apenas respostas assinaladas com os valores 2 e 3 da escala apresentada (0 = 

nunca; 3 = faço quase sempre isso).  

 

No que concerne as estratégias de coping mais utilizadas pelos enfermeiros, no quadro 

23, é planear, item 14 (84,6%) e item 25 (77%), coping activo, item 14 (76,9%) e item 2 

(69,2%), e aceitação, item 24 (67,3%). Estes resultados são semelhantes com os médicos, 

pois também utilizam estas estratégias para lidar com o stress.   

 

Quadro 23. “Ranking” das estratégias de coping mais utilizadas pelos enfermeiros (*). 

   

Item – Estratégias de Coping  n % 

14. Tento encontrar uma estratégia que me ajuda no que tenho que fazer. 44 84,6 

7. Tomo medidas para tentar melhorar a minha situação. 40 76,9 

25. Penso muito sobre a melhor forma de lidar com a situação. 40 77,0 

2. Concentro os meus esforços para fazer alguma coisa que me permita enfrentar a 
situação. 

36 69,2 

24. Tento aprender a viver com a situação. 35 67,3 

12. Tento analisar a situação de maneira diferente, de forma a torná-la mais positiva. 31 59,6 

17. Procuro algo positivo em tudo que está a acontecer. 31 59,6 

15. Procuro o conforto e compreensão de alguém. 29 55,8 

5. Procuro apoio emocional de alguém (família, amigos). 27 51,9 

9. Fico aborrecido e expresso os meus sentimentos. 26 50 

(*) Foram consideradas apenas respostas assinaladas com os valores 2 e 3 da escala apresentada (0 = 

nunca; 3 = faço quase sempre isso).  

 

 

 



 

82 

4.3.4 Qualidade de Vida 

A qualidade de vida foi analisada com base no Instrumento de Avaliação da Qualidade 

de Vida da Organização Mundial de Saúde – Forma Abreviada (WHOQOL-Bref).  

No quadro 24, salienta-se que pelo teste t de medidas independentes (variáveis com 

distribuição normal) ou pelo teste U Mann-Whitney (variáveis com distribuição não-normal), 

não existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos quanto aos domínios do 

WHOQOL-Bref, o que sugere que os sujeitos são homogéneos quanto à representação de 

qualidade de vida.  

O domínio físico, o domínio psicológico, o domínio das relações sociais e o domínio 

do meio-ambiente demonstraram, em todos eles, valores médios em torno dos 70% (que 

corresponde na escala de 1 a 5, ao valor 4), representativo de uma melhor qualidade de vida 

dos sujeitos da amostra.  

Quadro 24. Resultados do teste U Mann-Whitney e teste t de medidas independentes na comparação entre 

Médicos e Enfermeiros nos domínios do WHOQOL-BREF 

 Médicos (n=47) Enfermeiros (n=52)  

WHOQOL-BREF – 

domínios 
M DP  

Mean 

Rank 
M DP  

Mean 

Rank 
t /Z P 

- Domínio Físico 72,3 15,49  48,1 73,8 13,77  
51,7 -0,630 0,529 

- Domínio 

Psicológico 
70,5 16,68  --- 73,2 11,53  

--- 0,920 0,361 

- Domínio das 

Relações Sociais 
67,9 19,96  46,4 72,3 15,89  53,3 -1,204 0,229 

- Domínio do Meio-
Ambiente 

67,6 11,55  51,8 65,9 12,11  48,4 -0,602 0,547 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

 

 

4.4 Estudo da associação entre variáveis por Grupo Profissional 

Passaremos a apresentar os resultados da análise de correlações entre as variáveis por 

grupo profissional: médicos e enfermeiros.  

4.4.1 Fontes de stress e coping 

Para o estudo da relação existente entre fontes de stress e coping entre os médicos, 

passaremos a apresentar os resultados mais significativos. Os resultados apontam para a 

existência de uma associação negativa fraca, estatisticamente significativa, entre as subescalas 
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reinterpretação positiva e lidar com clientes (r=-,295) e reinterpretação positiva e acções de 

formação (r=-,311). A variável acções de formação do QSPS apresenta uma associação 

positiva e estatisticamente significativa entre os seguintes domínios: auto distracção (r=,337) 

e desinvestimento comportamental (r=,348). Esta última variável do Brief Cope também está 

positiva e estatisticamente correlacionada com problemas familiares (r=,344).  

Quadro 25. Percentagem de sujeitos de cada grupo de amostra em cada uma das opções de resposta de 

WHOQOL-BREF, teste do Qui-Quadrado 

QSPS 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 Lidar 

Clientes 

Relações 

Profissionais 

Excesso 

Trabalho 

    Carreira 

Remuneração 

Acções 

Formação 

Problemas 

Familiares 

Coping Activo -0,131 -0,058 -0,132 -0,036 -0,062 -0,019 

Planear 0 -0,181 -0,222 -0,041 -0,174 -0,231 

Utlizar Suporte 

Instrumental 

0,116 -0,136 0,021 0,002 0,067 0,046 

Utlizar Suporte 

Emocional 

0,232 -0,034 -0,011 0,119 0,212 0,153 

Religião 0,24 -0,025 0,092 0,005 -0,009 -0,14 
Reinterpretação 

Positiva 

-,295(*) -0,102 -0,002 -0,196 -,311(*) -0,254 

Auto 
Culpabilização 

0,009 -0,226 0,036 -0,221 -0,109 -0,044 

Aceitação 0,079 -0,055 0,043 0,258 -0,102 -0,029 

Expressão 

Sentimentos 

0,145 0,157 0,12 0,025 0,094 0,053 

Negação 0,183 0,134 0,077 0,103 0,032 0,001 

Auto Distração 0,171 -0,044 0,04 0,19 ,337(*) 0,197 

Desinvestimento 

Comportamental 

0,144 -0,042 0,004 0,028 ,348(*) ,344(*) 

 

Uso Substâncias 

-0,012  

-0,101 

 

0,26 

 

-0,058 

 

0,123 

 

0,167 

Humor 0,076 -0,16 -0,026 -0,007 0,128 -0,086 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

As correlações obtidas para os enfermeiros apresentam maioritariamente valores 

fracos e estatisticamente significativos. Verifica-se uma associação negativa e 

estatisticamente significativa entre religião e lidar com clientes (r=-,304) assim como entre 

humor e acções de formação (r=-,350). Existem também associações positivas e 

estatisticamente significativas entre negação e carreira e remuneração (r=,277), assim como 

entre negação e problemas familiares (r=,288).  
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Quadro 26. Resultado do estudo da associação entre fontes de stress e coping nos enfermeiros (n=52) (teste 

de Spearman). 

QSPS 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 Lidar 

Clientes 

Relações 

Profissionais 

Excesso 

Trabalho 

Carreira 

Remuneração 

Acções 

Formação 

Problemas 

Familiares 

Coping Activo -0,157 -0,008 -0,112 -0,001 -0,249 0,224 

Planear -0,032 -0,101 -0,148 -0,134 -0,1 0,036 

Utlizar Suporte 

Instrumental 

0,038 0,104 -0,025 -0,046 -0,254 -0,049 

Utlizar Suporte 

Emocional 

-0,049 -0,039 -,280(*) -0,1 -0,235 -0,109 

Religião -,304(*) -0,053 0,05 -0,081 -0,066 -0,004 

Reinterpretação 

Positiva 

-0,008 -0,071 -0,066 -0,199 -0,181 -0,038 

Auto 
Culpabilização 

0,201 0,137 -0,006 0,075 0,126 0,16 

Aceitação 0,127 -0,143 -0,044 -0,143 -0,112 -0,014 

Expressão 
Sentimentos 

0,027 0,16 -0,099 0,077 -0,144 0,166 

Negação 0,079 0,243 0,26 ,277(*) -0,044 ,288(*) 

Auto Distracção -0,021 0,111 0,103 -0,021 -0,099 0,107 

Desinvestimento 
Comportamental 

0,134 0,026 0,167 0,215 0,166 0,073 

Uso Substâncias -0,185 -0,003 0,01 0,09 -0,03 0,107 

 Humor -0,028 -0,098 0,043 -0,027 -,350(*) -0,111 

* p<0,05 ** p<0,01 

  

4.4.2 Burnout e coping  

Relativamente às correlações entre burnout e coping dos médicos, verificamos uma 

correlação negativa e estatisticamente significativa entre despersonalização e planear (r=-

,377), assim como associações positivas e moderadas entre despersonalização e auto 

distracção (r=,445) e entre despersonalização e desinvestimento comportamental (r=,452). É 

também de salientar uma associação negativa e moderada entre realização pessoal e 

desinvestimento comportamental (r=-,410).  



 

85 

Quadro 27. Resultados do estudo da associação entre burnout e coping nos médicos (n=48) (teste de 

Spearman). 

MBI-HSS 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 Exaustão 

Emocional 

Realização 

Pessoal 

Despersonalização 

Coping Activo -0,185 0,273 -0,246 

Planear -0,261 0,196 -,377(**) 

Utlizar Suporte Instrumental -0,131 0,032 0,033 

Utlizar Suporte Emocional -0,052 -0,139 0,289 

Religião -0,078 0,056 0,054 

Reinterpretação Positiva -0,121 0,166 -0,28 

Auto Culpabilização 0,065 -0,165 0,062 

Aceitação -0,102 ,333(*) -0,10 

Expressão Sentimentos 0,052 -0,067 -0,06 

Negação 0,058 -0,132 ,312(*) 

Auto Distração 0,242 0,106 ,445(**) 

Desinvestimento Comportamental 0,164 -,410(**) ,452(**) 

Uso Substâncias ,357(*) -0,23 ,304(*) 

Humor -0,226 0,247 -0,108 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

No quadro 29, foram ainda calculadas as correlações entre as três dimensões do 

burnout e as dimensões do coping nos enfermeiros. Observamos que tal como nos médicos, 

os enfermeiros obtiveram uma associação positiva e moderada entre despersonalização e 

desinvestimento comportamental (r=,406). Também constatamos neste grupo profissional 

uma correlação negativa e moderada, estatisticamente significativa, entre despersonalização e 

religião (r=-,373). Verificamos uma correlação negativa e estatisticamente significativa entre 

realização pessoal e auto distracção (r=-,279), bem como entre realização pessoal e 

desinvestimento comportamental (r=-,301).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

Quadro 28. Resultados do estudo da associação entre burnout e coping nos enfermeiros (n=52) (teste de 

Spearman).  

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.4.3 Coping e qualidade de vida 

No que diz respeito à correlação entre os domínios do Brief Cope e as variáveis 

referentes à qualidade de vida, verificamos, uma associação positiva e estatisticamente 

significativa entre a variável planear do Brief Cope e os seguintes domínios do WHOQOL-

Bref: domínio psicológico (r= 467), domínio das relações sociais (r=,393) e domínio meio 

ambiente (r=,488). Constatamos uma correlação positiva, estatisticamente positiva, entre a 

reinterpretação positiva e domínio psicológico (r=,411), reinterpretação positiva e domínio 

meio ambiente (r=,327). Tanto a variável desinvestimento comportamental como o uso de 

substâncias apresenta uma associação negativa e estatisticamente positiva entre todas as 

variáveis do WHOQOL-Bref.   

 

 

 

 

 

 

 

MBI-HSS 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 

 Exaustão 

Emocional 

Realização 

Pessoal 

Despersonalização 

Coping Activo -0,087 0,239 -0,15 

Planear -0,133 0,176 -0,183 

Utlizar Suporte Instrumental 0,20 -0,066 0,001 
Utlizar Suporte Emocional 0,006 0,062 -0,126 

Religião -0,113 0,01 -,373(**) 

Reinterpretação Positiva -0,151 0,16 -0,087 

Auto Culpabilização 0,15 -0,019 0,242 
Aceitação -0,116 -0,024 0,129 

Expressão Sentimentos 0,07 0,228 -0,042 
Negação 0,206 -0,153 0,164 

Auto Distração 0,201 -,279(*) 0,131 

Desinvestimento Comportamental 0,261 -,301(*) ,406(**) 
Uso Substâncias 0,067 -0,234 -0,168 

Humor 0,034 0,092 0,037 
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Quadro 29. Resultados do estudo da associação entre burnout e coping nos enfermeiros (n=52)  (teste de 

Spearman) 

WHOQOL-Bref 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Sociais 

Domínio 

Meio 

Ambiente 

Coping Activo 0,092 0,255 0,056 0,267 

Planear 0,254 ,467(**) ,393(**) ,488(**) 

Utlizar Suporte Instrumental 0,10 0,13 0,079 0,049 

Utlizar Suporte Emocional -0,053 -0,045 0,171 -0,065 

Religião 0,251 0,242 0,179 -0,008 

Reinterpretação Positiva 0,258 ,411(**) 0,074 ,327(*) 

Auto Culpabilização -0,098 -0,164 -0,23 0,108 

Aceitação 0,225 0,254 0,238 0,134 

Expressão Sentimentos 0,023 0,165 0,05 -0,056 

Negação -0,02 0,024 -,307(*) -0,219 

Auto Distração -0,068 -0,288 -0,127 -,361(*) 

Desinvestimento Comportamental -,373(*) -,495(**) -,393(**) -,332(*) 

Uso Substâncias -,454(**) -,382(**) -,439(**) -,296(*) 

Humor ,387(**) ,302(*) 0,158 0,181 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

 

Nos enfermeiros, verificamos uma associação negativa e estatisticamente significativa 

entre auto-culpabilização e domínio psicológico (r=-,321). É de salientar uma correlação 

negativa e estatisticamente significativa entre todos os domínios da qualidade de vida, 

excepto no domínio físico.  

 

Quadro 30. Resultados do estudo entre coping e qualidade de vida nos enfermeiros (n=52) (teste de 

Spearman). 

WHOQOL-Bref 

B
ri

ef
-C

o
p

e 

 Domínio Físico Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Sociais 

Domínio 

Meio 

Ambiente 
Coping Activo 0,176 0,211 0,088 0,038 

Planear 0,062 0,011 0,116 -0,062 

Utlizar Suporte Instrumental -0,115 -0,044 0,055 0,063 

Utlizar Suporte Emocional 0,083 0,129 0,232 0,173 

Religião -0,061 0,148 0,16 -0,104 

Reinterpretação Positiva 0,12 0,082 0,19 -0,026 

Auto Culpabilização 0,019 -,321(*) -0,181 -0,206 

Aceitação 0,11 0,224 0,098 0,12 

Expressão Sentimentos 0,101 0,058 0,109 0,095 

Negação -0,268 -,321(*) -,331(*) -,439(**) 

Auto Distração -0,028 -0,143 -0,18 -0,11 

Desinvestimento Comportamental -0,186 -0,265 -0,265 -0,029 

Uso Substâncias -0,175 -0,121 -0,263 -0,238 

Humor 0,139 0,156 0,034 0,165 

* p<0,05 ** p<0,01 
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4.4.4 Qualidade de vida e fontes de stress 

As correlações obtidas entre qualidade de vida e fontes de stress apresentam valores 

negativos e estatisticamente significativos no domínio meio ambiente em todas as subescalas 

do QSPS, excepto em acções de formação (r=-,274). No domínio psicológico verifica-se uma 

associação negativa em todas as variáveis das fontes de stress, sendo estatisticamente 

significativa excesso de trabalho (r=-,356), acções de formação (r=-,316) e problemas 

familiares (r=-,450).  

 

Quadro 31. Resultados do estudo da associação entre qualidade de vida e fontes de stress nos médicos 

(n=48) (teste de Spearman). 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

Os resultados obtidos, no grupo profissional dos enfermeiros, foram negativos e 

estatisticamente significativos entre o valor das relações profissionais e domínio físico (r=-

,291), domínio psicológico (r=-,306) e domínio meio ambiente (r=-,370). Nos problemas 

familiares existe uma correlação negativa e estatisticamente significativa em todos os 

domínios do WHOQOL-Bref, excepto no domínio físico (r=-,130).  

Quadro 32. Resultados do estudo entre qualidade de vida e fontes de stress nos enfermeiros (n=52) (teste 

de Spearman) 

WHOQOL-Bref 

Q
S

P
S

 

 Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 
Sociais 

Domínio Meio 

Ambiente 

Lidar Clientes ,033 -,268 -,181 -,089 

Relações Profissionais -,291(*) -,306(*) -,138 -,370(**) 

Excesso Trabalho -,462(**) -,196 -,188 -,271 

Carreira Remuneração -,120 -,257 -,265 -,423(**) 

Acções Formação ,017 -,308(*) -,071 -,179 

Problemas Familiares -,130 -,337(*) -,283(*) -,323(*) 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

 

WHOQOL-Bref 

Q
S

P
S

 

 Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Sociais 

Domínio Meio 

Ambiente 

Lidar Clientes -,110 -,184 ,086 -,365(*) 

Relações Profissionais -,186 -,173 -,065 -,465(**) 

Excesso Trabalho -,386(**) -,356(*) -,239 -,475(**) 

Carreira Remuneração -,142 -,249 -,055 -,458(**) 

Acções Formação -,109 -,316(*) -,080 -,274 

Problemas Familiares -,255 -,450(**) -,241 -,344(*) 
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4.4.5 Fontes de stress, burnout e qualidade de vida 

Na correlação entre fontes de stress e burnout, constatamos uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre exaustão emocional e relações profissionais (r=,454) e 

exaustão emocional e carreira e remuneração (r=,310).  É de salientar que o valor mais 

elevado está associado com exaustão emocional e excesso de trabalho (r=,703), sendo 

positiva e estatisticamente significativa.  A variável exaustão emocional apresenta uma 

associação negativa e estatisticamente significativa com todos os domínios da qualidade de 

vida: domínio físico (r=-,642); domínio psicológico (r=-,604); relações sociais (r=-385) e 

meio ambiente (r=-579). Realização pessoal do MBI-HSS apresenta uma associação negativa 

e estatisticamente significativa com excesso de trabalho (r=-,307). Por outro lado, verifica-se 

uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre realização pessoal e domínio 

físico (r=,379), domínio psicológico (r=,398) e domínio do meio ambiente (r=,385).   

 

Quadro 33. Resultado do estudo das associações entre fontes de stress, burnout e qualidade de vida nos 

médicos (n=48) (teste de Spearman) 

MBI-HSS 

Q
S

P
S

 

 Exaustão 

Emocional 

Realização 

Pessoal 

Despersonalização 

Lidar Clientes ,149 -,218 ,200 

Relações Profissionais ,454(**) -,283 ,231 

Excesso Trabalho ,703(**) -,307(*) ,269 

Carreira e Remuneração ,310(*) ,080 ,261 

Acções Formação ,182 -,171 ,316(*) 

Problemas Familiares ,208 -,246 ,230 

W
H

O
Q

O
L

-B
re

f 

Domínio Físico  -,642(**) ,379(**) -,112 

Domínio Psicológico  -,604(**) ,398(**) -,308(*) 

Domínio Relações Sociais -,385(**) ,285 -,269 

Domínio Meio Ambiente -,579(**) ,385(**) -,291(*) 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

Relativamente à associação entre fontes de stress e burnout, nos enfermeiros, verifica-

se que existe uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre exaustão 

emocional e relações profissionais (r=,485), excesso de trabalho (r=,575) e carreira e 

remuneração (r=,430). Como se verificou na amostra dos médicos, exaustão emocional 

apresenta uma associação negativa e estatisticamente significativa com os domínios da 

qualidade de vida: domínio físico (r=-,460); domínio psicológico (r=-,362); domínio relações 

sociais (r=-,292) e domínio do meio ambiente (r=-,422). Na variável realização pessoal existe 
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uma correlação negativa (r=-,345), estatisticamente significativa, com excesso de trabalho, 

como se verificou no grupo profissional dos médicos, e relações profissionais (r=-,313). Esta 

última variável do MBI-HSS (realização pessoal) manifesta uma associação positiva e 

estatisticamente significativa com todos os domínios da qualidade de vida: domínio físico 

(r=,546); domínio psicológico (r=,334); domínio das relações sociais (r=,300) e domínio do 

meio ambiente (r=,327). A subescala despersonalização anuncia uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa com relações profissionais (r=,386), excesso de trabalho 

(r=,429), carreira e remuneração (r=,363) e problemas familiares (r=,481). No que concerne 

a relação entre esta subescala e a qualidade de vida, salienta-se uma associação negativa e 

estatisticamente significativa com todos os domínios do WHOQOL-Bref, excepto meio 

ambiente (r=-,225).   

Quadro 34.Resultados do estudo da associação entre fontes de stress, burnout e qualidade de vida nos 

enfermeiros (n=52) (teste de Spearman). 

MBI-HSS 

Q
S

P
S

 

 Exaustão 

Emocional 

Realização 

Pessoal 

Despersonalização 

Lidar Clientes ,146 ,043 ,222 

Relações Profissionais ,485(**) -,313(*) ,386(**) 

Excesso Trabalho ,575(**) -,345(*) ,429(**) 

Carreira Remuneração ,430(**) -,255 ,363(**) 

Acções Formação -,030 -,021 -,013 

Problemas Familiares ,374(**) -,248 ,481(**) 

W
H

O
Q

O
L

-

B
re

f 

Domínio Físico  -,460(**) ,546(**) -,293(*) 

Domínio Psicológico  -,362(**) ,334(*) -,308(*) 

Domínio Relações Sociais -,292(*) ,300(*) -,304(*) 

Domínio Meio Ambiente -,422(**) ,327(*) -,225 

* p<0,05 ** p<0,01 

 

4.5 Variação dos Resultados em Função da Idade e dos Anos de Prática Profissional 

Procuramos analisar eventuais diferenças nos domínios dos instrumentos de avaliação 

(variáveis dependentes) com algumas características sócio-demográficas e profissionais 

(variáveis independentes).   

Em termos de objectivos, procurou-se efectuar um estudo comparativo intra-profissão, 

inter-género, isto é, médicos versus médicas e enfermeiros versus enfermeiras. No entanto, 

tanto a amostra de médicos como a amostra de enfermeiros são constituídas por um número 
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de elementos do sexo masculino inferiores ao do sexo feminino (médicos = 11, médicas = 37; 

enfermeiros = 5, enfermeiras = 47), respectivamente. Outro factor relevante consiste no claro 

desequilíbrio evidente na dimensão da amostra entre homens e mulheres dos profissionais de 

saúde, o que tornaria duvidosa a interpretação dos resultados obtidos. 

 

4.5.1 Amostra Total 

De acordo com a análise de diferenças nas variáveis psicológicas centrais deste estudo, 

em função das variáveis demográficas em estudo e características profissionais consideradas 

como pertinentes pela literatura existente neste âmbito (idade e anos de prática profissional), 

foram realizadas análises de variância (one-way ANOVA). 

Avaliamos a existência de discrepâncias em função da idade dos profissionais de 

saúde, formando três grupos diferentes que reflectissem as várias etapas de desenvolvimento 

profissional (até aos 30 anos de idade, dos 31 aos 50 e mais de 50 anos de idade). Esta 

categorização também foi efectuada em estudos anteriores (Silva, 2008
b
; Gomes et al., 2009).      

Na análise do quadro 36, observamos que na maior parte das variáveis foi utilizado o 

teste H Kruskal-Wallis, pelo facto de nem sempre se garantir o pressuposto da normalidade 

das distribuições; nas variáveis assinaladas com () foi utilizada a one-way ANOVA, uma vez 

que todos os grupos em comparação apresentaram distribuição normal. De acordo com as 

fontes de stress, não se verifica diferenças estatisticamente significativas, apenas uma 

tendência de significância na subescala carreira e remuneração (p=,062), evidenciando os 

profissionais com idade inferior a 30 anos de idade (M=2,7) relativamente da faixa etária dos 

“31 até aos 50 anos de idade” (M=2,4) e dos “51 e mais anos de idade” (M=2,0).   

Assim, apenas a variável domínio físico regista diferenças estatisticamente 

significativas na comparação simultânea das três faixas etárias, o que significa estarmos na 

presença de pelo menos um par com diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). O 

recurso ao post-hoc de Bonferroni permitiu verificar que apenas o par “até 30 anos” versus 

“51 e mais anos” regista diferença estatisticamente significativa (p=0,038), devido ao valor 

médio mais elevado do grupo mais jovem (M=78,9) e nos profissionais com mais idade 

(M=68,3).  

Algumas variáveis registam diferenças marginalmente significativas (p<0,10). Em 

todas, não resultam diferenças significativas entre os pares. Nas restantes variáveis, a quase 

totalidade, predomina o equilíbrio entre os grupos, seja pela proximidade dos valores médios 
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(variáveis com distribuição normal), seja pela proximidade das classificações médias 

(variáveis com distribuição não-normal). Deste modo, parece existir um padrão idêntico de 

comportamento nos sujeitos da amostra, independentemente da faixa etária. 
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Quadro 35. Média (M), desvio-padrão (DP), classificação média (mean rank) e comparação simultânea entre os sujeitos de diferentes níveis etários. 

 Até 30 anos (n=21) 31 aos 50 anos (n=52) 51 e mais anos (n=27) Kruskal-Wallis 

 M DP Mean Rank M DP Mean Rank M DP Mean Rank 2
/t P 

+ QSPS            

- Lidar com clientes () 2,8 0,58 --- 2,5 0,79 --- 2,5 0,80 --- 1,317 0,273 

- Relações Profissionais 1,6 1,21 42,74 2,0 1,07 53,06 2,0 0,81 51,61 1,955 0,376 

- Excesso de Trabalho () 2,8 0,80 --- 2,7 0,89 --- 2,7 0,88 --- 0,116 0,890 

- Carreira e Remuneração 2,7 0,87 58,21 2,4 1,19 52,94 2,0 0,92 39,80 5,550 0,062** 

- Acções de Formação () 2,0 0,97 --- 2,2 0,95 --- 1,9 1,02 --- 1,141 0,324 

- Problemas Familiares () 1,7 0,84 --- 1,7 0,95 --- 1,4 0,96 --- 1,027 0,362 

            

+ MBI-HSS            

- Exaustão Emocional () 19,0 10,81 --- 21,2 12,93 --- 23,7 12,00 --- 0,875 0,420 

- Realização Pessoal 36,7 7,78 51,58 36,6 7,02 50,81 35,9 6,75 47,28 0,345 0,842 
- Despersonalização 4,5 2,91 55,33 5,0 5,24 50,78 3,4 3,29 44,56 1,717 0,424 
            

+ WHOQOL-BREF            

- Domínio Físico () 78,9 12,04 --- 73,4 14,36 --- 68,3 15,39 --- 3,251 0,043* 

- Domínio Psicológico 77,7 10,92 60,43 71,0 14,31 48,18 69,3 15,38 45,78 3,473 0,176 

- Domínio das Relações Sociais 77,1 14,78 59,15 67,3 19,58 46,83 70,7 15,91 49,33 2,767 0,251 

- Domínio do Meio-Ambiente () 68,1 10,12 --- 66,4 13,27 --- 66,3 10,23 --- 0,172 0,842 

            

+ BRIEF-COPE            
- Coping activo 1,9 0,64 48,43 1,9 0,62 48,47 2,0 0,68 52,38 0,396 0,820 
- Planear 2,2 0,59 51,93 2,0 0,55 44,08 2,3 0,59 58,48 4,984 0,083** 
- Utilizar Suporte Instrumental 1,7 0,75 56,43 1,4 0,63 47,09 1,4 0,67 49,00 1,703 0,427 
- Utilizar Suporte Emocional 1,9 0,79 56,95 1,6 0,63 47,74 1,6 0,83 47,29 1,825 0,402 
- Religião 1,0 0,72 46,63 1,1 0,90 47,66 1,3 1,03 53,46 0,974 0,614 
- Reinterpretação Positiva 1,7 0,67 46,30 1,8 0,69 51,21 1,8 0,74 50,41 0,454 0,797 

- Auto-culpabilização 1,3 0,52 49,15 1,2 0,55 47,26 1,5 0,66 54,25 1,153 0,562 
- Aceitação 2,0 0,62 62,58 1,6 0,58 44,87 1,7 0,62 50,57 5,889 0,053** 
- Expressão de Sentimentos 1,7 0,75 52,18 1,6 0,62 48,74 1,7 0,93 50,81 0,251 0,882 
- Negação 0,6 0,49 44,63 0,7 0,65 49,68 0,7 0,49 52,88 1,029 0,598 
- Auto Distracção 1,4 0,43 56,03 1,2 0,70 48,41 1,2 0,72 46,65 1,509 0,470 
- Desinvestim. Comportamental 0,4 0,40 49,90 0,5 0,54 53,44 0,3 0,47 41,31 3,870 0,144 
- Uso de Substâncias 0,0 0,00 46,00 0,1 0,42 51,70 0,1 0,34 49,69 2,570 0,277 
- Humor 1,3 0,83 56,13 1,2 0,71 50,23 1,0 0,52 45,02 1,840 0,399 

* diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) ** diferenças marginalmente significativas (p<0,10) () nestas variáveis foi utilizada a one-way ANOVA
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Procuramos também discriminar profissionais em início de carreira (até 5 anos), com 

experiência intermédia de trabalho (6 a 15 anos) e os revelam bastante prática profissional 

(mais de 15 anos). Para este efeito, constituímos três grupos de participantes com diferentes 

anos de serviço, como se verifica em estudos anteriores (Silva, 2008
b
; Gomes & Silva, 2009).  

Na maior parte das variáveis em estudo foi utilizado o teste H Kruskal-Wallis, pelo 

facto de nem sempre se garantir o pressuposto da normalidade das distribuições; nas variáveis 

assinaladas com () foi utilizada a one-way ANOVA, uma vez que todos os grupos em 

comparação apresentaram distribuição normal. Assim, apenas nos domínios da qualidade de 

vida foram registadas diferenças estatisticamente significativas, nomeadamente no domínio 

físico (p=0,047), domínio psicológico (p=0,029) e domínio das relações sociais (p=0,028). O 

recurso ao post-hoc de Bonferroni permitiu verificar que no domínio físico, registam-se 

diferenças marginais entre os pares “0 a 5 anos” versus “6 a 15 anos” (p=0,077) e “0 a 5 anos” 

versus “16 e mais anos” (p=0,068), em ambos os casos devido ao valor médio mais elevado 

do grupo dos mais jovens (M=80,5) em relação aos profissionais com mais experiencia 

profissional (M=71,5). No domínio psicológico e no domínio das relações sociais, apenas se 

verifica a existência de diferenças estatisticamente entre o par “0 a 5 anos” versus “6 a 15 

anos”, em ambos os casos devido à classificação média mais elevada do grupo mais jovem 

(M=78,9; M=79,8, respectivamente) em relação ao grupo profissional com experiência 

intermédia (M=14,81; M=21,78, respectivamente).  

A generalidade das variáveis revela a presença de uma homogeneidade entre os 

grupos, seja pela proximidade dos valores médios (variáveis com distribuição normal), seja 

pela proximidade das classificações médias (variáveis com distribuição não-normal). Desta 

forma, este conjunto de dados revela a existência de um padrão de comportamento semelhante 

entre os sujeitos da amostra, independentemente da experiência profissional. 
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Quadro 36. Média (M), desvio-padrão (DP), classificação média (mean rank) e comparação simultânea entre os sujeitos de diferentes anos de prática profissional 

 0 a 5 anos (n=19) 6 a 15 anos (n=31) 16 e + anos (n=46) Kruskal-Wallis 

 M DP Mean Rank M DP Mean Rank M DP Mean Rank 2
/t P 

+ QSPS            
- Lidar com clientes 2,8 0,61 58,0 2,5 0,78 47,9 2,5 0,79 49,1 1,734 0,420 
- Relações Profissionais 1,7 1,25 44,1 2,1 1,03 54,6 1,9 0,95 50,4 1,618 0,445 
- Excesso de Trabalho 2,7 0,80 50,9 2,8 0,97 54,3 2,6 0,82 47,8 0,970 0,616 

- Carreira e Remuneração () 2,7 0,92 59,5 2,5 1,02 53,5 2,1 1,14 44,8 4,148 0,126 

- Acções de Formação () 2,1 0,91 50,3 2,2 1,06 53,0 2,0 0,95 48,9 0,396 0,820 

- Problemas Familiares 1,8 0,86 56,5 1,9 0,95 57,7 1,4 0,91 43,2 5,910 0,052** 
            

+ MBI-HSS            

- Exaustão Emocional () 18,5 10,75 43,1 23,8 13,29 55,0 21,1 12,06 49,4 2,060 0,357 

- Realização Pessoal 37,1 7,86 53,7 36,0 6,44 47,2 36,5 7,22 50,4 0,624 0,732 
- Despersonalização 4,4 3,29 53,8 6,1 5,90 56,5 3,4 3,17 44,2 4,018 0,134 
            

+ WHOQOL-BREF            

- Domínio Físico () 80,5 10,40 --- 71,1 15,77 --- 71,5 14,45 --- 3,150 0,047* 

- Domínio Psicológico 78,9 10,44 64,0 68,4 14,81 42,1 71,4 14,33 49,8 7,056 0,029* 
- Domínio das Relações Sociais 79,8 15,04 64,2 63,3 21,78 42,4 71,0 14,28 49,4 7,134 0,028* 

- Domínio do Meio-Ambiente () 66,9 12,12 --- 66,6 13,29 --- 66,7 10,89 --- 0,005 0,995 

            

+ BRIEF-COPE            
- Coping activo 1,9 0,62 50,5 1,9 0,70 48,6 2,0 0,60 49,7 0,060 0,971 
- Planear 2,1 0,66 50,1 2,0 0,53 42,8 2,2 0,57 53,9 3,130 0,209 
- Utilizar Suporte Instrumental 1,6 0,74 48,6 1,6 0,57 53,1 1,4 0,71 47,4 0,840 0,657 
- Utilizar Suporte Emocional 1,8 0,79 52,6 1,6 0,66 48,8 1,6 0,75 48,7 0,292 0,864 

- Religião 1,1 0,74 50,2 0,9 0,84 42,1 1,2 0,99 53,1 3,096 0,213 
- Reinterpretação Positiva 1,7 0,67 47,8 1,6 0,73 46,2 1,8 0,68 53,4 1,424 0,491 
- Auto-culpabilização 1,3 0,53 48,3 1,3 0,54 47,6 1,4 0,62 51,3 0,401 0,818 
- Aceitação 1,9 0,70 57,8 1,5 0,54 43,0 1,7 0,62 51,6 3,681 0,159 
- Expressão de Sentimentos 1,8 0,75 53,8 1,6 0,58 50,7 1,6 0,83 48,1 0,597 0,742 
- Negação 0,6 0,50 47,8 0,7 0,69 47,9 0,7 0,54 51,3 0,384 0,825 
- Auto Distracção 1,3 0,34 54,0 1,3 0,77 50,5 1,2 0,67 47,0 0,945 0,623 
- Desinvestim. Comportamental 0,3 0,41 49,1 0,4 0,51 51,9 0,4 0,54 48,0 0,442 0,802 

- Uso de Substâncias 0,1 0,23 48,5 0,1 0,35 50,6 0,1 0,40 50,2 0,297 0,862 
- Humor 1,3 0,85 53,9 1,3 0,76 53,5 1,1 0,56 46,1 1,850 0,396 

* diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)  ** diferenças marginalmente significativas (p<0,10)  () nestas variáveis foi utilizada a one-way ANOVA 
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4.5.2 Médicos e Enfermeiros 

Pretende-se, de seguida, efectuar uma análise de diferenças nas variáveis psicológicas 

centrais, em função de variáveis demográficas, idade e anos de prática profissional, por grupo 

profissional (médicos e enfermeiros). Contudo, não foi possível realizar um estudo em função 

da idade dos sujeitos de cada grupo profissional, uma vez que o grupo dos enfermeiros com 

“51 e mais anos” restringe-se a n=4. Nesse sentido, a insistência num estudo com tão reduzida 

dimensão, implicaria que cada indivíduo deste grupo apresentasse 25% da capacidade 

explicativa do resultado.  

 

4.5.2.1 Médicos  

Pelo quadro 38, relativa à comparação simultânea dos grupos de experiência 

profissional da amostra de médicos, observamos que na maior parte das variáveis foi utilizado 

o teste H Kruskal-Wallis, pelo facto de nem sempre se garantir o pressuposto da normalidade 

das distribuições; nas variáveis assinaladas com () foi utilizada a one-way ANOVA, uma vez 

que todos os grupos (anos de prática profissional) em comparação apresentaram distribuição 

normal. Assim, a «Exaustão Emocional» apresenta diferenças estatisticamente significativas 

(F=7,316; p=0,002). Pelo post-hoc de Bonferroni, tais diferenças foram devidas à comparação 

entre “0-5 anos” versus “6-15 anos” (p=0,002) e “0-5 anos” versus “16 e mais anos” 

(p=0,011), em ambos os casos devido ao valor médio mais baixo do grupo de médicos com 

mais reduzida experiência profissional, o que indicia a presença de níveis mais elevados de 

burnout dos sujeitos profissionalmente mais experientes. Na dimensão «Domínio 

Psicológico», as diferenças estatisticamente significativas verificadas (F=4,048; p=0,024), de 

acordo com a correcção de Bonferroni fica a dever-se às diferenças existentes entre os grupos 

“0-5 anos” versus “6-15 anos” (p=0,023), e as diferenças verificadas no «Domínio das 

Relações Sociais» (F=4,280; p=0,020) igualmente devido às diferenças entre os grupos “0-5 

anos” versus “6-15 anos” (p=0,032), em ambos os casos motivado pelo valor médio mais 

elevado do grupo com mais reduzida experiência profissional, o que parece representar uma 

melhor qualidade de vida, especialmente a nível psicológico e nas relações sociais. 

Algumas variáveis registam diferenças marginalmente significativas (p<0,10). Em 

todas, não resultam diferenças significativas entre os pares. 

Nas restantes variáveis, a quase totalidade, predomina o equilíbrio entre os grupos de 

experiência profissional, seja pela proximidade dos valores médios (variáveis com 
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distribuição normal), seja pela proximidade das classificações médias (variáveis com 

distribuição não-normal). Deste modo, parece existir um padrão idêntico de comportamento 

nos sujeitos da amostra, independentemente da experiência profissional. 
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Quadro 37. Média (M), desvio-padrão (DP), classificação média (mean rank) e comparação simultânea entre os médicos de diferentes anos de prática profissional. 

 0 a 5 anos (n=10) 6 a 15 anos (n=12)  
16 e + anos (n=26) 

Kruskal-

Wallis/ANOVA 

 M DP Mean Rank M DP Mean Rank M DP Mean Rank 2
/F P 

+ QSPS            

- Lidar com clientes () 2,8 0,45 --- 2,3 0,91 --- 2,5 0,82 --- 1,063 0,354 

- Relações Profissionais () 1,2 1,12 --- 1,8 1,06 --- 1,7 0,84 --- 1,216 0,306 

- Excesso de Trabalho 2,6 0,65 18,95 3,2 0,99 31,17 2,8 0,86 23,56 4,462 0,107 

- Carreira e Remuneração () 2,1 0,74 --- 2,0 1,11 --- 1,7 1,04 --- 0,758 0,474 

- Acções de Formação () 1,9 0,92 --- 2,3 1,07 --- 1,9 1,04 --- 0,746 0,480 

- Problemas Familiares () 1,7 0,77 --- 2,1 1,03 --- 1,4 0,87 --- 3,072 0,056** 

            

+ MBI-HSS            

- Exaustão Emocional () 11,0 6,00 --- 29,0 10,97 --- 23,9 12,07 --- 7,316 0,002* 

- Realização Pessoal () 39,8 4,71 --- 35,3 6,30 --- 35,7 6,87 --- 1,596 0,214 

- Despersonalização 4,2 3,53 25,33 5,9 6,17 26,96 3,5 3,22 22,17 1,126 0,570 
            

+ WHOQOL-BREF            

- Domínio Físico () 83,3 9,78 --- 69,0 15,78 --- 70,1 15,72 --- 3,077 0,056** 

- Domínio Psicológico () 82,9 9,87 --- 63,5 17,95 --- 69,4 16,11 --- 4,048 0,024* 

- Domínio Relações Sociais () 76,9 14,30 --- 54,9 24,74 --- 70,8 16,71 --- 4,280 0,020* 

- Domínio do Meio-Ambiente 69,1 13,57 27,06 65,1 11,83 21,25 68,3 10,99 24,21 0,947 0,623 
            

+ BRIEF-COPE            
- Coping activo 1,9 0,42 21,78 2,0 0,72 24,33 2,0 0,71 23,72 0,215 0,898 
- Planear 2,4 0,74 27,50 2,1 0,57 21,17 2,2 0,60 23,18 1,251 0,535 
- Utilizar Suporte Instrumental 1,7 0,83 24,61 1,8 0,62 28,21 1,3 0,66 20,84 2,699 0,259 

- Utilizar Suporte Emocional 1,8 0,71 26,33 1,8 0,69 25,00 1,6 0,84 21,76 1,025 0,599 
- Religião 1,2 0,56 26,28 0,9 0,95 19,46 1,2 0,99 24,44 1,679 0,432 
- Reinterpretação Positiva 1,7 0,79 22,11 1,9 0,80 24,96 1,8 0,74 24,21 0,247 0,884 
- Auto-culpabilização 1,3 0,35 21,06 1,5 0,52 25,63 1,5 0,65 23,56 0,670 0,716 

- Aceitação () 2,1 0,70 --- 1,5 0,48 --- 1,6 0,67 --- 2,721 0,077** 

- Expressão de Sentimentos 1,7 0,87 24,28 1,8 0,62 26,25 1,6 0,96 22,87 0,532 0,766 
- Negação 0,7 0,50 26,28 0,4 0,60 18,50 0,6 0,51 24,90 2,533 0,282 
- Auto Distracção 1,3 0,35 25,44 1,5 0,99 26,04 1,2 0,70 21,58 1,210 0,546 
- Desinvestim. Comportamental 0,2 0,36 23,50 0,3 0,45 24,33 0,3 0,48 23,10 0,104 0,949 
- Uso de Substâncias 0,1 0,33 23,44 0,2 0,50 24,88 0,2 0,51 23,79 0,208 0,901 

- Humor () 1,5 0,87 --- 1,2 0,86 --- 1,0 0,53 --- 1,503 0,234 

* diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)  ** diferenças marginalmente significativas (p<0,10)  () nestas variáveis foi utilizada a one-way ANOVA 
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4.2.2.2 Enfermeiros  

 

Pelo quadro 39 relativa à comparação simultânea dos grupos de experiência 

profissional da amostra de enfermeiros, observamos que na maior parte das variáveis foi 

utilizado o teste H Kruskal-Wallis, pelo facto de nem sempre se garantir o pressuposto da 

normalidade das distribuições; nas variáveis assinaladas com () foi utilizada a one-way 

ANOVA, uma vez que todos os grupos (anos de prática profissional) em comparação 

apresentaram distribuição normal. Assim, apenas no «Domínio das Relações Sociais» se 

verifica diferenças, estatística e marginalmente, significativas (F=2,943; p=0,062). Pelo post-

hoc de Bonferroni, tais diferenças são devidas à comparação entre “0-5 anos” versus “6-15 

anos” (p=0,063), devido também ao marginalmente significativo valor médio mais elevado do 

grupo de enfermeiros com mais reduzida experiência profissional, o que indicia a presença de 

níveis mais elevados de burnout dos sujeitos profissionalmente mais experientes. 

Nas restantes variáveis, predomina o equilíbrio entre os grupos de experiência 

profissional, seja pela proximidade dos valores médios (variáveis com distribuição normal), 

seja pela proximidade das classificações médias (variáveis com distribuição não-normal). 

Nesse sentido, parece existir um padrão idêntico de comportamento nos sujeitos da amostra, 

independentemente da experiência profissional. 

 

 



 

100 

Quadro 38. Média (M), desvio-padrão (DP), classificação média (mean rank) e comparação simultânea entre os enfermeiros de diferentes anos de prática 

profissional. 

 0 a 5 anos (n=10) 6 a 15 anos (n=20)  

16 e + anos (n=22) 

Kruskal-

Wallis/ANOVA 

 M DP Mean Rank M DP Mean Rank M DP Mean Rank 2
/F p 

+ QSPS            

- Lidar com clientes () 2,7 0,75 --- 2,6 0,70 --- 2,5 0,77 --- 0,227 0,798 

- Relações Profissionais 2,2 1,23 25,90 2,3 0,99 26,55 2,2 1,01 26,73 0,021 0,990 

- Excesso de Trabalho () 2,9 0,94 --- 2,6 0,89 --- 2,4 0,71 --- 1,134 0,330 

- Carreira e Remuneração () 3,3 0,65 --- 2,7 0,88 --- 2,6 1,05 --- 1,865 0,166 

- Acções de Formação 2,3 0,91 28,95 2,1 1,08 25,58 2,2 0,83 26,23 0,349 0,840 

- Problemas Familiares () 2,0 0,94 --- 1,7 0,89 --- 1,5 0,97 --- 1,308 0,280 

            

+ MBI-HSS            
- Exaustão Emocional 25,2 9,64 33,60 20,8 13,84 26,13 17,7 11,40 23,61 3,009 0,222 

- Realização Pessoal () 34,6 9,47 --- 36,4 6,65 --- 37,5 7,66 --- 0,479 0,622 

- Despersonalização 4,6 3,24 28,70 6,3 5,88 29,93 3,3 3,18 22,39 2,889 0,236 
            

+ WHOQOL-BREF            

- Domínio Físico () 77,9 10,76 --- 72,3 16,05 --- 73,2 12,94 --- 0,559 0,575 

- Domínio Psicológico () 75,4 10,10 --- 71,2 12,16 --- 73,9 11,80 --- 0,497 0,612 

- Domínio Relações Sociais () 82,5 15,93 --- 68,3 18,65 --- 71,2 11,13 --- 2,943 0,062** 

- Domínio do Meio-Ambiente () 65,0 11,00 --- 67,5 14,32 --- 64,9 10,74 --- 0,267 0,767 

            

+ BRIEF-COPE            
- Coping activo 2,0 0,78 29,35 1,8 0,70 25,53 1,9 0,45 26,09 0,501 0,778 
- Planear 1,9 0,52 23,05 1,9 0,49 22,95 2,2 0,54 31,30 4,238 0,120 

- Utilizar Suporte Instrumental 1,5 0,69 24,35 1,5 0,53 26,48 1,5 0,77 27,50 0,328 0,849 
- Utilizar Suporte Emocional 1,7 0,89 26,65 1,5 0,64 25,03 1,7 0,65 27,77 0,368 0,832 
- Religião 1,0 0,90 24,15 0,9 0,80 23,18 1,3 1,01 29,27 2,069 0,355 
- Reinterpretação Positiva 1,7 0,58 25,65 1,5 0,66 22,33 1,9 0,62 30,68 3,544 0,170 
- Auto-culpabilização 1,3 0,67 27,50 1,1 0,50 24,60 1,2 0,57 27,77 0,560 0,756 
- Aceitação 1,7 0,67 26,10 1,6 0,58 23,50 1,8 0,55 29,41 1,734 0,420 
- Expressão de Sentimentos 1,8 0,67 30,35 1,6 0,56 25,40 1,6 0,67 25,75 0,866 0,648 
- Negação 0,6 0,52 22,10 0,9 0,70 27,60 0,8 0,57 27,50 1,117 0,572 
- Auto Distracção 1,3 0,35 29,00 1,2 0,62 25,65 1,2 0,65 26,14 0,383 0,826 

- Desinvestim. Comportamental 0,5 0,44 26,35 0,5 0,54 26,78 0,5 0,58 26,32 0,012 0,994 
- Uso de Substâncias 0,0 0,00 25,50 0,1 0,22 26,80 0,0 0,21 26,68 0,491 0,782 

- Humor () 1,1 0,84 --- 1,3 0,71 --- 1,1 0,61 --- 0,537 0,588 

* diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)  ** diferenças marginalmente significativas (p<0,10)  () nestas variáveis foi utilizada a one-way ANOVA
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CAPÍTULO V: Discussão dos Resultados e Conclusão 

Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos no presente estudo, sendo realizada uma 

análise crítica comparativa com os dados encontrados na revisão da literatura. Serão, 

posteriormente, apresentadas as limitações no decorrer da investigação e as principais 

conclusões desta investigação.    
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO  

O burnout tem sido alvo de investigações nacionais e internacionais com o objectivo 

de elucidar e compreender as interacções e relações que o moderam e influenciam. Esta 

variável está geralmente associada ao baixo desempenho ocupacional e tem uma importância 

significativa nos profissionais de saúde, os quais normalmente experienciam stress 

psicológico/emocional e físico (Ozyurt, Hayran & Sur, 2006).  

Este capítulo é dedicado à discussão dos resultados, em que os dados obtidos são 

integrados com o conhecimento científico neste domínio. Através dos resultados neste estudo 

podemos salientar que subsistem factores organizacionais e individuais que contribuem para a 

variação da taxa de burnout nos profissionais de saúde. Tal como apontado anteriormente, 

pretendíamos com este estudo: i) caracterizar a amostra de acordo com as variáveis 

psicossociais estudadas; ii) estudar a associação entre as variáveis e, iii) analisar a variação 

dos resultados de acordo com o grupo profissional e estudar a influência das variáveis anos de 

prática profissional e idade. A discussão destes resultados será apresentada de acordo com a 

ordem de apresentação dos mesmos no capítulo anterior. 

 

5.1. Discussão dos Resultados 

5.1.1. Resultados da Caracterização da Amostra nas Variáveis Psicossociais 

Estudadas  

 Este primeiro ponto discute os dados obtidos na caracterização da amostra nas 

diferentes variáveis estudadas: fontes de stress, burnout, estratégias de coping e qualidade de 

vida. 

 Fontes de Stress 

A análise dos dados obtidos na avaliação dos níveis de stress na amostra em estudo 

demonstrou, em termos médios, que cerca de 26% dos profissionais de saúde apresentaram 

valores globais elevados de stress na sua prática profissional. Este valor aproxima-se dos 

valores anotados em estudos realizados com outros profissionais. Desse modo, no estudo 

realizado por Gomes (1998), aproximadamente 30% dos psicólogos apontaram níveis globais 

elevados de stress. Assim como também se verificou em docentes do 3º ciclo e secundário, o 

nível global de stress é de cerca 38% (Gomes et al., 2010). No entanto, num estudo realizado 
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com profissionais de saúde o valor de 15% situa-se abaixo dos valores apontados no nosso 

estudo (Silva, 2008
b
).   

Numa observação mais detalhada, podemos identificar as fontes/factores de stress que 

conduzem a uma experiência profissional mais negativa nos profissionais de saúde em estudo. 

As dimensões que apresentaram valores mais elevados são: “excesso de trabalho” e “ lidar 

com clientes”. Estes resultados vêm de encontro a um estudo realizado anteriormente com 

psicólogos (Gomes, 1998), em que o excesso de trabalho foi apontado como um factor de 

stress. Esta subescala pode ser entendida como excesso e sobrecarga de trabalho, em que está 

patente a preocupação, o excesso de envolvimento profissional, o acumular de funções e 

tarefas e, por último, a falta de tempo para dar resposta de forma adequada aos vários pedidos 

ocupacionais (Gomes & Cruz, 2004). Tal como noutras investigações, é de salientar a 

elevação na dimensão “lidar com clientes” como sendo considerada como uma situação de 

elevado risco de stress ocupacional (Jenkins & Elliott, 2004).  

Como principais fontes de stress sobressaíram como domínios mais geradores de 

stress: “tomada de decisão” (72%), “excesso de trabalho” (64%), “carreira e remuneração” 

(62%) e “lidar com clientes” (58%). Estes resultados assemelham-se a outros estudos com 

profissionais de saúde portugueses, em que a sobrecarga de trabalho, as pressões de tempo e 

os aspectos relativos à carreira e remuneração se identificam como as fontes e factores 

geradoras de maior níveis de stress (Silva, 2008
b
; Melo, Gomes & Cruz, 1997).  

Outro aspecto que merece particular destaque está relacionado com as diferenças 

significativas entre os diferentes grupos profissionais (e.g. médicos e enfermeiros), no que 

concerne às fontes de stress ocupacional experienciadas. Foram registadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos profissionais nas seguintes dimensões: 

“relações profissionais”, “carreira e remuneração”, “lidar com clientes” e “excesso de 

trabalho”. Neste sentido, os enfermeiros obtiveram valores mais elevados de stress na 

dimensão “relações profissionais” e “carreira e remuneração”, enquanto os médicos parecem 

experienciar níveis significativamente mais elevados na dimensão “lidar com clientes” e na 

dimensão “excesso de trabalho”. A elevação nestas dimensões pode dever-se a rigidez e 

inflexibilidade de profissionais com cargos superiores ou a necessidade de mais orientação, 

enquanto o nível da subescala “carreira e remuneração” parece indicar que a amostra em 

estudo poderá apresentar falta de perspectivas de progressão, baixo salário e a falta de infra-

estruturas para realizar adequadamente as suas funções. Tal como sugere Gomes (1998), na 

interpretação dos resultados obtidos no seu estudo. A classe médica, por sua vez, quando 
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comparado com o grupo dos enfermeiros, pontuou níveis mais elevados na dimensão “lidar 

com clientes”. De facto, esta elevação pode dever-se ao facto deste grupo profissional ter 

frequentemente de enfrentar diversas exigências a nível emocional, pelo facto de lidar 

directamente com os doentes e familiares, comunicando notícias graves, o que não acontece 

com os enfermeiros. De salientar, que nesta investigação, verificou-se que os médicos passam 

em média 40,5 horas por semana em contacto directo com os pacientes. 

No presente estudo os médicos também obtiveram valores mais elevados na subescala 

“excesso de trabalho”, tal como no estudo realizado com profissionais de saúde (Silva, 

2008
b
). Este facto pode ser explicado pelo número médio de horas de trabalho que os médicos 

exercem semanalmente (43,1) relativamente aos enfermeiros (36,1), assim como também pelo 

tempo gasto em deslocação da residência até ao local de trabalho, pois os médicos demoram 

aproximadamente 25 minutos, enquanto os enfermeiros gastam 15, 7 minutos.  

Diversas investigações demonstram que as instituições de saúde (e.g. hospitais e 

centros de saúde) contêm características organizacionais, associadas com o stress, como 

múltiplos níveis de autoridade, interdependência das responsabilidades e especialização 

profissional, que conduzem a ambientes de trabalho de grande tensão (Calhoun, 1980; 

Rodrigo, 1995, cit in McIntyre, McIntyre & Silvério, 1999). Os resultados encontrados no 

presente estudo reforçam que os profissionais de saúde estão em contacto com muitos 

estímulos que podem ser percepcionados como fontes de stress. Assim, estes dados 

permitiram ilustrar a multiplicidade de problemas que os dois grupos profissionais enfrentam, 

realçando assim a necessidade de futuras investigações neste âmbito. 

 

 Burnout 

Relativamente aos indicadores de burnout e recorrendo à utilização de valores 

normativos, constata-se, na presente amostra de profissionais de saúde, a inexistência de 

valores acentuados nas três dimensões do MBI-HSS. Os resultados evidenciaram valores 

médios na dimensão “exaustão emocional” e na dimensão “realização pessoal”, enquanto na 

dimensão “despersonalização” obteve-se uma pontuação baixa. Estes resultados vão de 

encontro a um estudo recentemente realizado com profissionais de saúde portugueses, 

efectuado por Silva (2008
b
), na medida em que não se registaram valores acentuados em 

nenhuma das dimensões do Inventário de Burnout de Maslach (na exaustão emocional – valor 

intermédio; na realização pessoal e na despersonalização – valor baixo). Os resultados obtidos 
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neste estudo vão também de encontro a um estudo realizado na Austrália (Patrick, 2007), no 

qual se verificou que os profissionais de saúde apresentaram níveis significativamente baixos 

de despersonalização. Estes resultados podem ser explicados de acordo com a formulação 

teórica de Pearlman e Hartman (1978) acerca do fenómeno de burnout. Para os autores 

anteriormente mencionados, o burnout manifesta-se sobretudo através da dimensão de 

exaustão emocional, que ocorre quando as fontes de stress excedem as suas capacidades de 

coping ou estes não estão em congruência com o sistema de crenças e valores do sujeito e, 

desse modo, não pode reconciliar cognitivamente com as fontes de stress ou utilizar as suas 

estratégias de coping. O baixo nível de despersonalização poderá estar associado a uma 

capacidade benéfica de identificação e empatia com os clientes/pacientes. Tal como aponta 

Müller (2004) os sintomas de despersonalização estão relacionados a condutas defensivas, 

desmotivação e falta de entusiasmo e interesse. Por sua vez, níveis intermédios de “realização 

pessoal” podem indicar que os profissionais de saúde percepcionam o seu trabalho como uma 

“prática de ajuda”, obtendo como recompensa a experiência de gratificação pessoal.  

Na análise por grupo profissional, não houve variação nos resultados em relação aos 

dados obtidos na amostra total, revelando ambos os grupos profissionais níveis intermédios de 

exaustão emocional, níveis intermédios de realização pessoal e baixos níveis de 

despersonalização. Na comparação entre os dois grupos profissionais nas três dimensões do 

MBI-HSS, foi possível averiguar a inexistência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois grupos profissionais.  

Os resultados obtidos mostram-se mais positivos do que os dados encontrados em 

estudos realizados anteriormente em Portugal com uma amostra semelhante. Num estudo 

realizado com médicos, por Fasquilho (2005), observou-se que cerca de metade dos 

profissionais se encontravam em estado de burnout. Noutro estudo, realizado com 

enfermeiros de Queirós (2005), foram referidos 27% de sujeitos com exaustão emocional 

(elevado), 16% com despersonalização/cinismo (elevado).  

 

 Estratégias de Coping 

Particularmente nos profissionais de saúde, os estudos salientam que estes 

profissionais recorrem frequentemente a estratégias de coping proactivas para lidar com o 

stress no local de trabalho. Tal confirma-se com os dados do presente estudo em que a 

subescala planear do Brief-Cope foi a mais utilizada pelos profissionais de saúde (81%), 
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seguida da subescala “coping activo”, no item 7 (74%) e no item 2 (67%). Estes dados 

sugerem que os profissionais em estudo parecem avaliar de forma tendencial e positiva as 

situações de maior ansiedade ou de stress. Nesse sentido, os resultados obtidos são similares a 

um estudo realizado na Tailândia (Pongruengphante & Tyson, 2000, cit in Britto & Carvalho, 

2003), em que os autores salientaram que os profissionais de saúde utilizavam estilos de 

coping proactivos para evitar o stress ocupacional. Outro estudo com resultados análogos foi 

efectuado no Canadá (Delmos & Duquette, 2000, cit in Britto & Carvalho, 2003), onde se 

verificou que 60% dos profissionais de saúde também utilizam estratégias de coping 

proactivas.  

No estudo comparativo entre médicos e enfermeiros, verificamos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas nas escalas “planear” e “auto-culpabilização” em 

que os médicos apresentam classificações médias mais elevadas do que os enfermeiros. 

Verifica-se, deste modo, que os médicos planeiam e pensam em estratégias para confrontar o 

agente stressante, assim como também, por vezes, se culpabilizam pelo que aconteceu. Por 

outro lado, na escala “desinvestimento comportamental”, os enfermeiros demonstram uma 

classificação média mais elevada, ou seja, esforçam-se menos para alcançar os objectivos 

quando existe algo stressante a interferir. Foram também assinaladas diferenças 

marginalmente significativas nas escalas “negação” nos enfermeiros e “uso de substâncias” 

nos médicos. Estes resultados são semelhantes a um estudo apresentado por Pocinho e Capelo 

(2009), com docentes, em que os sujeitos não recorreram apenas a estratégias tendencialmente 

adaptativas e funcionais para lidar com as dificuldades e exigências da profissão. 

Verificamos que em relação ao estilo de coping, as estratégias mais utilizadas pelos 

médicos são “planear” (85,5%), “coping activo” (70,9%) e “aceitação” (66,7%). Nos 

enfermeiros também verificamos a utilização das mesmas estratégias, “planear” (84,6), 

“coping activo” (76,9%) e “aceitação” (67,3%). Estes resultados indicam que os profissionais 

de saúde reconhecem que o factor stressante ocorreu e é real, fazendo esforços para o 

eliminar ou reduzir os seus efeitos através de alternativas para lidar com a situação. Neste 

sentido, os profissionais de saúde utilizam maioritariamente estratégias de coping que 

produzem provavelmente melhores resultados. Por isso, podemos depreender que, tanto os 

médicos como os enfermeiros, para lidarem com as exigências e obstáculos do trabalho, 

optam por estratégias adaptativas e funcionais, orientadas para a resolução de problemas e 

baseadas em acções e reavaliações cognitivas proactivas, o que leva a uma menor 

vulnerabilidade ao stress (Latack, 1986, cit in Pocinho & Capela, 2009). De facto, valores não 
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elevados na exaustão emocional e na despersonalização estão positivamente associados com o 

coping proactivo, bem como aumentos na realização pessoal tenderá a significar uma maior 

utilização desta estratégia de coping.  

 

 Qualidade de Vida 

Os resultados sobre o nível de satisfação dos profissionais de saúde em relação às 

dimensões da qualidade de vida demonstraram valores altos em torno dos 70%, 

representativos de uma percepção positiva da qualidade de vida. Nesse sentido, estes 

profissionais de saúde consideram possuir uma boa qualidade de vida nos vários domínios: 

domínio físico; domínio psicológico e domínio das relações sociais. O domínio do meio 

ambiente evidenciou o resultado mais baixo, embora ainda acima do percentil 65, indicando 

uma percepção razoável de qualidade de vida. Com efeito, os valores mais baixos no domínio 

meio ambiente referem-se à segurança física, recursos económicos, transporte, participação 

em actividades de recreio e lazer, bem como oportunidades para adquirir novas informações e 

competências. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre médicos e 

enfermeiros quanto aos domínios do WHOQOL-Bref. Estes dados parecem ir de encontro à 

perspectiva de que a qualidade de vida implica a existência de uma situação socioprofissional 

estável (Veenhoven, 1991, cit in Pimenta, 2004).  

Os resultados encontrados corroboram estudos similares. Num estudo recente com 

uma amostra de 90 enfermeiros, Fernandes e colaboradores (2010) constataram valores 

médios em relação aos domínios da qualidade de vida (WHOQOL-100). Numa outra 

investigação realizada com 25 profissionais da área de saúde mental, os resultados obtidos 

pelos sujeitos foram acima da média para todos os domínios avaliados pelo WHOQOL-Bref: 

meio ambiente, físico, psicológico e social (Santos & Cardoso, 2010). Tal como num outro 

estudo, efectuado por Penteado e Pereira (2007), com 128 professores no Brasil, os resultados 

são semelhantes com o nosso estudo, uma vez que os valores se apresentam acima da média, 

excepto no domínio do meio ambiente, afigurando-se como o mais prejudicado, sendo 

referente à insuficiência, inadequação ou insatisfação em relação ao dinheiro, informações, 

ambiente de trabalho e serviço de transporte.  
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5.1.2. Associação entre Variáveis  

Os resultados da análise da associação entre variáveis representam maioritariamente as 

tendências esperadas.  

No que se refere ao QSPS, os factores de stress surgem correlacionados de forma 

positiva com exaustão emocional e despersonalização do MBI-HSS. Constata-se também uma 

correlação negativa entre as fontes de stress (QSPS) e a dimensão realização pessoal, 

comprovando os resultados obtidos em investigações anteriores (Silva, 2008
b
; Gomes, 1998). 

Nesse sentido, níveis mais elevados de stress experienciados pelos profissionais de saúde são 

acompanhados por maior prejuízo a nível da exaustão emocional, maior despersonalização e 

por menor percepção de realização pessoal. Deste modo, podemos constatar que o stress e a 

exaustão emocional apresentam uma associação entre si, na medida em que a exaustão surge 

em resposta ao stress e se sobrepõe à capacidade adaptativa do sujeito (Leiter & Maslach, 

2000 cit in Pimenta, 2004).  

Relativamente às fontes de stress e estratégias de coping utilizadas, salientamos que 

existe uma associação negativa estatisticamente significativa entre reinterpretação positiva do 

brief-cope com algumas subescalas do QSPS: carreira e remuneração e acções de formação. 

Desta forma, como se verifica em estudos anteriores, as estratégias proactivas de coping estão 

negativamente associadas com as fontes de stress (Silva, 2008
b
,McIntyre, McIntyre & 

Silvério, 1999). Estes resultados corroboram os dados de outros estudos, na medida em que a 

vulnerabilidade ao stress é previsível em profissionais que não recorrem a estratégias de 

coping, gestão de sintomas, nem utilizam estratégias orientadas para a resolução de problemas 

(Pocinho & Capelo, 2009).     

Ao correlacionar as dimensões do burnout e do coping, verificamos uma associação 

positiva entre realização pessoal e aceitação. Estes dados vão de encontro aos resultados 

obtidos por Silva (2009), na medida em que os profissionais com maiores índices de 

realização pessoal recorrem a estratégias de coping de aceitação. A subescala 

despersonalização do burnout está significativa e positivamente associada à negação, auto-

distracção e desinvestimento comportamental, embora se verifique uma correlação negativa e 

marginalmente significativa entre despersonalização e planear. No grupo profissional dos 

médicos também se verificou uma associação negativa entre despersonalização e planear. Tal 

como no nosso estudo, Wu e colaboradores (2007), num estudo com médicos e enfermeiros 

chineses, verificaram correlações negativas entre dimensões do burnout (exaustão emocional 



 

109 

e despersonalização) com as estratégias de coping avaliadas. Também num estudo realizado 

por Tamayo e Tróccoli (2002), observou-se uma predominância de variáveis de percepção de 

suporte organizacional na correlação e na predição de exaustão emocional relativamente às 

estratégias de coping.  

Como seria de esperar, foi possível constatar associações negativas entre todos os 

domínios da qualidade de vida com as fontes de stress. Também Santos e Cardoso (2010), 

num estudo realizado no Brasil com profissionais de saúde mental, verificaram a ausência de 

indicadores de stress nos elevados resultados nos domínios da qualidade de vida, 

particularmente no domínio psicológico e social. Simultaneamente no estudo realizado por 

Pimenta (2004), salientamos a existência de uma associação negativa entre exaustão 

emocional do MBI-HSS e os domínios da qualidade de vida, o que nos sugere que o aumento 

da exaustão emocional corresponde a uma redução dos valores das componentes da qualidade 

de vida. Na nossa amostra, a variável exaustão emocional apresenta uma correlação negativa e 

marginalmente significativa com todos os domínios da qualidade de vida: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. Algumas características de exaustão emocional e 

despersonalização são vistas como uma experiência psicológica individual, que estão 

relacionadas com sentimentos e expectativas negativas, afectando assim o bem-estar geral do 

sujeito (Llohr et al., 1995 cit in Pimenta, 2004). Tal como num estudo realizado no Brasil 

(Achkar, 2006), constatou-se uma presença moderada de burnout e uma percepção bastante 

satisfatória acerca da sua qualidade de vida. Existe, porém, evidência que elevados níveis de 

burnout têm implicações nefastas no estado mental e na qualidade de vida (Yousefy & 

Ghassemi, 2006), o que não se verificou no presente estudo, uma vez que os profissionais de 

saúde não evidenciaram níveis elevados de stress.      

 Verifica-se também que a realização pessoal do burnout surge positivamente 

associada com os domínios da qualidade de vida. Neste mesmo sentido, Diener e Fujita 

(1997, cit in Pimenta, 2004) evidenciam que os indivíduos que possuem um elevado 

sentimento de bem-estar subjectivo geralmente experienciam os acontecimentos de forma 

positiva, o que parece suceder com a presente amostra de profissionais de saúde.     
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5.1.3. Influências de Dados Demográficos   

No último conjunto de análises efectuadas, consideramos a variação dos resultados de 

acordo com a idade e com os anos de prática profissional dos profissionais de saúde em 

estudo. 

O principal dado a reter diz respeito à variável “domínio físico” da qualidade de vida, 

que regista diferenças estatisticamente significativas na comparação simultânea das três faixas 

etárias, evidenciando os profissionais mais novos melhores resultados neste domínio. Os 

resultados dos testes post-hoc confirmam diferenças estatisticamente significativas entre este 

grupo e os restantes dois grupos, evidenciando os profissionais mais novos uma melhor 

percepção de qualidade de vida no domínio físico. Nas restantes variáveis não se registam 

diferenças significativas entre grupos. Nesse sentido, independentemente da faixa etária, 

salientamos um padrão de comportamento semelhante entre os sujeitos. 

Os resultados obtidos neste estudo ao nível da experiência de stress não registam 

diferenças significativas entre as diferentes faixas etárias. Estes resultados não estão de acordo 

com a literatura, pois os profissionais jovens são geralmente aqueles que possuem uma 

jornada de trabalho mais ampla. Esta situação, de acordo com Soratto e Oliver-Heckler 

(1999), envolve um maior esforço e adaptação por parte dos profissionais mais jovens, para 

não aumentar o sentimento de sobrecarga laboral. No estudo realizado por Silva (2008
b
), 

verificamos que os profissionais mais jovens relataram experiências de stress mais elevadas. 

Também um estudo efectuado por Gomes e colaboradores (2009) com profissionais de saúde 

destacou que os mais novos e inexperientes descreveram mais queixas relativas ao salário e 

instabilidade laboral. De acordo com a literatura, os factores que estão associados a níveis 

mais elevados de stress na faixa etária mais jovem são: excesso de trabalho; carreira 

profissional e remuneração auferida.  

Por último, analisamos as diferenças relativamente à prática profissional. Na 

comparação de grupo em função dos anos de experiência profissional foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas no “domínio físico”, “domínio psicológico” e 

“domínio das relações sociais” da qualidade de vida. Nesse sentido, a generalidade das 

variáveis evidencia a presença de uma homogeneidade entre os grupos. Verificamos, após 

análises post-hoc, deste modo que no “domínio físico” foram registadas diferenças marginais 

entre 0-5 anos de experiência relativamente a 6-15 anos de experiência profissional. Tendo 

por base os resultados do post-hoc, no “domínio psicológico” e no “domínio das relações 
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sociais”, apenas se destacam diferenças estatisticamente entre 0-5 anos comparativamente a 6-

15 anos de prática profissional. Nestas últimas análises, também se salientou a presença de 

uma homogeneidade entre médicos e enfermeiros devido à proximidade dos valores ou 

classificações médias. Assim sendo, podemos resumir que nas restantes variáveis estudadas 

(e.g. fontes de stress, burnout e estratégias de coping), independentemente dos anos de prática 

profissional, este conjunto de dados revela a existência de um padrão de comportamento 

semelhante entre os sujeitos da amostra. No que concerne à variável de qualidade de vida, os 

resultados encontrados são semelhantes a um estudo realizado com profissionais de saúde no 

Brasil, em que a faixa intermédia tem uma percepção de menor qualidade de vida (Achkar, 

2006).  

No presente estudo, ao contrário de estudos anteriores (Queirós, 2005; McIntyre et al., 

1999; Silva, 2008
b
), não se verificaram diferenças significativas entre os anos de experiência 

profissional e problemas ao nível da exaustão emocional. O número de profissionais de saúde, 

na presente amostra, com 0-5 anos de prática profissional (n=19) era reduzido relativamente 

aos restantes dois grupos, podendo constituir uma das possíveis explicações do facto destes 

resultados não corroborarem os dados de estudos semelhantes. Na investigação de Silva 

(2008
b
), as diferenças relativas à experiência profissional assumiram maior stress associado à 

instabilidade profissional nos inexperientes (0-5 anos) comparativamente aos mais 

experientes (mais de 15 anos de prática profissional), pois estes últimos evidenciaram menor 

preocupação no que concerne à remuneração auferida e estatuto socioprofissional. Igualmente 

no estudo realizado por McIntyre e colaboradores (1999), com 62 enfermeiros portugueses, os 

sujeitos com menos anos de experiência mencionaram a baixa remuneração como um 

problema mais significativo na sua actividade ocupacional. Segundo Maslach e Jackson 

(1984), a faixa etária mais jovem experiencia maior desgaste emocional devido à busca de 

melhores condições profissionais e económicas, o que pode proporcionar maior 

distanciamento na relação médico/enfermeiro-paciente.    
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5.2 Conclusões e Orientações Futuras 

O stress ocupacional é actualmente visto como um problema de saúde pública, na 

medida em que pode conduzir a danos consideráveis a nível de saúde física e mental e na 

qualidade de vida dos sujeitos, causando prejuízo nos gastos globais em termos de saúde e 

produtividade. O stress ocupacional crónico/burnout pode atingir todos os trabalhadores sem 

excepção, inclusive os profissionais de saúde, que prestam cuidados aos demais. Médicos e 

enfermeiros, que trabalham em contexto de saúde, defrontam no seu dia-a-dia múltiplos 

factores/fontes de stress. As constantes exigências emocionais das funções, nomeadamente 

nestas profissões, coloca os sujeitos vulneráveis à exaustão emocional e, consequentemente, 

ao burnout (Martins, 2004). Torna-se evidente que os efeitos do stress no local de trabalho, 

em excesso e de forma contínua, não compromete apenas a saúde. Dessa forma, a adaptação 

do sujeito a uma situação stressante requer um investimento de recursos (estratégias de 

coping), que poderá ou não permitir alcançar qualidade de vida. Desta forma, e tal como 

apontam Gomes e Cruz (2004), justifica-se o interesse em conhecer cada vez melhor a 

prevalência e os efeitos, bem como a forma como se pode actuar na resolução e prevenção 

destes problemas.  

O presente estudo teve como objectivos principais caracterizar uma amostra de 

profissionais de saúde (e.g. médicos e enfermeiros), em relação aos níveis de burnout, fontes 

de stress; estratégias de coping e qualidade de vida. Os resultados obtidos permitiram-nos 

constatar que a amostra de inquiridos não apresenta em média sintomas elevados de burnout, 

o que pode estar relacionado com os níveis intermédios de realização pessoal. Verificou-se 

que as relações profissionais, carreira e remuneração parecem ser os factores que mais 

interferem no bem-estar dos enfermeiros, enquanto excesso de trabalho apresenta-se como 

sendo a dimensão mais pontuada entre os médicos. Pudemos também constatar a existência de 

estratégias de coping proactivas nesta amostra de profissionais, na medida em que as 

seguintes subescalas obtiveram valores mais elevados: planear, coping activo e aceitação. 

Estes resultados indicam-nos que no momento actual os sujeitos apresentam sintomatologia 

de exaustão emocional, contudo, procuram restabelecer o equilíbrio emocional através de 

estratégias de coping proactivas. No que concerne à percepção de qualidade de vida da 

amostra, verificámos que os profissionais de saúde obtiveram valores altos em torno dos 70%. 

Nesse sentido, pudemos constar que os profissionais de saúde consideram ter uma percepção 

positiva acerca do seu estado psicológico a quatro níveis: social, afectiva, saúde e 

profissional. Na comparação entre classes profissionais, não verificamos diferenças 
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estatisticamente significativas quanto aos domínios da qualidade de vida, realçando a 

homogeneidade dos participantes relativamente à representação de qualidade de vida. A 

dispersão, avaliada pelo coeficiente de variação, foi moderada para cada grupo profissional, 

apresentando resultados homogéneos (15<CV<30) entre médicos e enfermeiros.  

Neste estudo, tentamos conhecer as relações existentes entre fontes de stress, burnout, 

estratégias de coping e qualidade de vida dos profissionais de saúde. Os resultados mais 

pertinentes permitiram-nos constatar associações positivas entre as dimensões do QSPS e 

exaustão emocional e despersonalização do burnout. Assim, o burnout pode ser visto como 

um prolongamento do stress ocupacional, uma vez que está associado aos factores de risco 

psicossocial no trabalho. Por sua vez, as dimensões das fontes de stress surgiram 

negativamente associadas com a subescala realização pessoal. Por isso, a experiência de stress 

não ocorre se o sujeito possuir uma concepção pessoal positiva de si próprio (realização 

pessoal). Também foi possível verificar associações negativas entre fontes de stress e 

estratégias de coping proactivas. Logo, o burnout ocorre quando os profissionais sentem que 

os seus recursos pessoais são escassos para lidar com as exigências impostas. Estes dados 

realçam a importância da utilização de estratégias de coping proactivas para diminuir a 

vulnerabilidade ao stress e, consequentemente, ao burnout. Nesse sentido, o burnout 

desenvolve através da exposição a factores percepcionados como stressantes, constituindo-se 

num fenómeno com consequências nefastas (Forte, 2009). Esta amostra também demonstrou, 

como seria de esperar, relações negativas entre todos os domínios da qualidade de vida e 

fontes de stress e a subescala exaustão emocional do burnout. Deste modo, pudemos constatar 

que as consequências negativas do stress e burnout têm um impacto negativo na percepção de 

qualidade de vida desta amostra em estudo.  

A interpretação dos resultados anteriormente descritos deve ser feita com alguma 

precaução, dadas as limitações metodológicas do estudo em termos de validade interna e 

externa. Em primeiro lugar, o método de amostragem por conveniência apresenta-se como 

uma limitação. Por um lado, a colheita da amostra foi realizada, apenas em dois ACES na 

região Norte do País, nesse sentido, deve-se ter em consideração as características sociais e 

culturais dessa região e manter alguma precaução na generalização dos resultados para outras 

regiões do país. Por outro lado, tanto os médicos como os enfermeiros que não se 

voluntariaram a participar no estudo, poderiam apresentar elevados níveis de burnout e 

evidenciar falta de motivação para colaborar. De salientar, que o número reduzido de sujeitos 
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também contribui para uma limitação ao nível da comparação de dados, colocando entraves 

na generalização dos resultados.  

Embora se tenha garantido a confidencialidade das respostas dos sujeitos no 

procedimento da recolha de dados, o efeito da desejabilidade social pode ter estado presente. 

O fenómeno de burnout, pelo carácter delicado das questões que implica, é passível de ser 

particularmente sensível a desejabilidade social.  

No estudo da fidelidade dos instrumentos, foi possível constatar alguns valores de 

consistência interna baixos em duas subescalas do Brief-Cope, assim como em dois domínios 

do questionário de qualidade de vida (WHOQOL-Bref). É de salientar que o valor alpha 

representa uma característica da amostra, sendo que varia com o número de itens que formam 

a dimensão, neste caso era muito reduzido o número de itens por subescala, o que não se 

associa a valores de alpha muito altos. Importa ainda referir que valores elevados de alpha 

são necessários, mas não decisivos para a estimação da confiabilidade. Deste modo, 

considera-se que os resultados obtidos nestas dimensões devem ser observados com alguma 

prudência. 

Este estudo é de carácter transversal, por isso circunscreve-se a um único momento no 

tempo. Desta forma, os resultados encontrados são unicamente correlacionais, não permitindo 

tirar elações nas relações de causalidade. A nível de investigação neste domínio, as 

investigações futuras devem ultrapassar a natureza descritiva e correlacional através da 

compreensão dos padrões temporais (e.g estudos longitudinais), com o intuito de testar novos 

pressupostos baseados em modelos conceptuais neste âmbito. Por outro lado, verifica-se a 

necessidade de desenvolver mais estudos com incremento de estratégias de intervenção, com 

o intuito de implementar medidas ao nível individual e institucional de forma a prevenir e 

reduzir a taxa de burnout (e.g. promoção de estilos de vida activos). Por fim, enfatiza-se a 

necessidade de uma maior produção científica qualitativa nesta área, de modo a que possa 

proporcionar conhecimento mais aprofundado e compreensivo acerca  desta matéria.  

Podemos concluir que, apesar destas limitações, este estudo permitiu sugerir e apontar 

algumas conclusões relativamente ao stress ocupacional experienciado e as estratégias de 

coping utilizadas. Inclui ainda uma nova variável neste tipo de estudos, frequentemente, 

negligenciada: qualidade de vida. Embora a saúde e a qualidade de vida têm sido abordadas 

sob diferentes perspectivas, verificou-se que a literatura ainda é escassa no que se refere ao 
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estudo das relações entre stress ocupacional e qualidade de vida, assim como sobre o impacto 

destes aspectos nos resultados para os pacientes.  

Esperemos que este estudo possa contribuir para uma melhor compreensão dos efeitos 

do stress laboral, das estratégias de coping utilizadas e da qualidade de vida numa amostra 

constituída por médicos e enfermeiros.  



 

116 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Achkar, T.C.S. (2006). Síndrome de burnout: repercussões na qualidade de vida no

 trabalho de profissionais de saúde de um hospital privado da cidade de

 Cascavel-PR. Tese de Mestrado. Campo Grande: Universidade Católica Dom

 Bosco.   

Albuquerque, P. C. (2003), Doenças Profissionais: A Formação na Prevenção Das

 lesões Músculo-Esqueléticas, Lisboa: Universidade Aberta, tese de Mestrado

 Comunicação em Saúde. 

Babakus, E., Cravens, D.W., Johnston, M., & Moncrief, W.C. (1999). The role of

 emotional exhaustion in sales force attitude and behaviour relationship. Academy

 of Marketing Science Journal, 27, 58-70. 

Britto, E.S., & Carvalho, A.M.P. (2003). Stress, coping e saúde geral dos enfermeiros

 que actuam em unidades de assistência a portadores de AIDS e problemas

 hematológicos. Revista Gaúcha Enfermagem, Porto Alegre, 24(3): 365 – 72.  

Chan, B.K., Lai, G., Ko, C.Y. & Boey, K.W. (2000). Work stress among six

 professionals groups: The Singapore experience. Social Science and medicine,

 50, 1415 – 1432.  

Carayon, P., Smith, M.J. & Haims, M.C. (1999). Work organization, job stress, and

 work-related musculoskeletal disorders. Human Factors, 41, 644-663. 

Craver, C. S., & Scheier, M. F. (1985). Optimism, coping and health: Assessment and

 implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219 - 

 247.  

Carver, C., Scheier, M. & Weintraub, J. (1989). Assessing coping strategies: A

 theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology,

 56(2), 267-283. 

Carver, C.S. (1997). You want to measure coping but your protocol’s too long: consider

 the brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4(1), 92-100. 

Cruz, J.F., & Melo, B.M. (1996). Stress e burnout nos psicologos: Desenvolvimento e

 caracteristicas psicométricos de instrumentos de avaliação. Manuscrito não

 publicado. Braga: Universidade do Minho.  



 

117 

Dorz, S., Novara, C., Sica, C., & Sanavio, E. (2003). Predicting burnout among

 HIV/AIDS and oncology health care workers. Psychology and Health, 18 (5),

 677-684. 

Fernandes, J., Miranzi, S., Iwamoto, H., Tavares, D., & Santos, C. (2010). Qualidade de

 vida dos enfermeiros das equipas de saúde da família: a relação das variáveis

 sociodemográficas. Artigo Original, 19 (3), 434 – 42.  

Ferreira, S. (2004). Burnout profissional – uma realidade no laboratório. Sociedade

 Portuguesa de Bioanalistas da Saúde, 1, 30-39. 

Ferreira, T.R & Ribeiro, J.L (2000). Actas do 3º Congresso Nacional de Psicologia da

 saúde. A saúde de quem trabalha em saúde: enfermeiros e stress no trabalho em

 toxicodependentes. Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Portugal.    

Figueiredo, M. & Soares, V. (1999). Stress em profissionais de saúde – um programa de

 intervenção. Psiquiatria Clínica, 20(1), 51-61. 

Fleck, M.P.A., Leal, O. F., Louzada, S., Xavier, M., Chachamovich, E., Vieira, G.,

 Santos, L. & Pinzon, V. (1999). Desenvolvimento da versão em português do

 instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS (WHOQOL – 100).

 Revista Brasileira de Psiquiatria, 21(1), 19-28.  

Folkman, S. et al. (1986). Dynamics of a stressful encounter: cognitive appraisal, coping

 and encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50(5),

 992-1003. 

Forte, A.I., (2009). Burnout, inteligência emocional e auto-actualização em enfermeiros

 psiquiátricos. Dissertação de Mestrado: Universidade do Porto.  

Frango, M.H. (1995). Stress nos profissionais de saúde em meio hospitalar. Dissertação

 de Mestrado. Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra. 

Gomes, A.R. (1998). Stress e burnout nos profissionais de psicologia. Tese de

 mestrado. Braga: Universidade do Minho.  

Gomes, A.R., & Cruz, J.F. (2004). A experiencia de stress e burnout em psicólogos

 Portugueses: um estudo sobre as diferenças de género. Psicologia, Teoria,

 Investigação e Prática, 2, 193-212.   



 

118 

Gomes, A.R., Silva, M.J.S., Mourisco, S., Silva, S., Mota, A., & Montenegro, N. (2006).

 Problemas e desafios no exercício da actividade docente: um estudo sobre o

 stress, burnout, saúde física e satisfação profissional em professores do 3º ciclo e

 ensino secundário. Revista Portuguesa de Educação, 19(1): 67 – 93. 

 

Goméz, N.M., Dodino, C. N., Aponte, C. F., Caycedo, C. E., Riveros, M. P., Martinez,

 M. M. D. P., & Duran, C. S. (2005). Relación entre perfil psicológico, calidad de

 vida y estrés asistencial en personal de enfermaría. Universitas psychologica,

 4(1): 63-75. 

Hespanhol, A. (2005). Burnout e stress ocupacional. Revista Portuguesa de

 Psicossomática, 7 (1/2): 153 – 162.  

Holbfoll, S.E., (1988). The ecology of stress. New York: hemisphere.  

Hobfoll, S.E. (1993). Conversation of resources.  A new attempt at conceptualizing

 stress. American Psychologist, 44, 513 – 524.  

Hobfoll, S.E., & Freedy, S.E. (1993). Conservation of resources: A general stress theory

 applied to burnout. In W.Schaufelli, C. Maslach & T. Marek (Eds), Professional

 burnout. Recent developments in theory and research. Washington: Taylor &

 Francis.   

Jenkins, R., & Elliott, P. (2004). Stressors, burnout and social support: nurses in acute

 mental health settings. Journal of Advanced Studies, 48(6), 622-631. 

Jiménez, B.M. & Puente, C.P. (1999). El estrés assistencial en los servicios de salud. In

 M.A. Simón (Ed.), Manual de psicologia de la Salud – Fundamentos, Metodologia 

 y Aplicaciones. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.  

Labrador, F.J. (1992). Stress. Madrid: Temas da Actualidade.  

Lazarus, R. S. (1993). “Why We Should Think of Stress as a Sugset of Emotion”. In

 L. Goldberg and S. Bredmitz (Eds), Handbook of Stress, Theoritical and

 Clinical Aspects (pp. 21-39). New York: Free Press. 

Lazarus, R.S. (1995). Psychological stress in workplace. In R. Crandall & P.L. Perrewé

 (Eds.), Occupational stress: A handbook. Washington, DC: Taylor and Francis.  



 

119 

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1980). An analysis of coping in a middle – aged

 community sample. Journal of health and social behaviour, 22, 219 – 239.  

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York:

 Springer.  

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1986). Estrés e procesos cognitivos. Spain: Ed. Martínez

 Roca. 

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1988). Coping as a mediator of emotion. Journal of

 personality and social psychology, 54, 466 – 475.  

Lazarus, R.S & Folkman, S. (1991). Coping and emotion. In A. Monat, R.S. Lazarus

 (Eds.), Stress and coping, an Antology. New york: Colômbia University Press.  

Leal, C. (2008). Reavaliar o conceito de qualidade de vida. Dissertação de mestrado.

 Açores: Universidade dos Açores.  

Leiter, M. (1991). Coping patterns as predictors of burnout: the function of control and

 escapist coping patterns. Journal of Organizational Behaviour, 12, 123-144.  

Lipp, M. E. N., & Malagris, L. E. N. (2004). O stress no Brasil de hoje. In M. N. Lipp

 (Org.), O stress no Brasil: pesquisas avançadas (pp.215-222). Campinas:

 Papirus. 

Lipp, M., &Tanganelli, M.S. (2002). Stress e qualidade de vida em magistrados de

 Justiça do trabalho: diferenças entre homens e mulheres. Psicologia: Reflexão e

 critica, 15 (3), 537-548.  

Malagris, L.E.N. & Fiorito, A.C. (2006). Avaliação do nível de stress de técnicos da

 área da saúde. Estudos de psicologia, 23(4), 391 – 398.  

Marques-Teixeira, J., (2002). A relação médico – doente: da fisiologia à fenomenologia. 

 Editorial, 3 (IV), 05 – 08.  

Martins, M.C. (s/d). Factores de risco psicossociais para a saúde mental. Educação,

 Ciência e tecnologia, 255 – 268. Disponível em:

 http://www.ipv.pt/millenium/Millenium29/33.pdf  

Martins, M. (2004). O stress no trabalho em médicos e enfermeiros do bloco operatório

 de um hospital central do Porto. Tese de Mestrado. Porto: Universidade do

 Porto, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar.   

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium29/33.pdf


 

120 

Maslach, C. (1982). Burnout: The costs of caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

Maslach, C., & Jackson, S.E. (1984). Burnout in organizational settings. Applied Social

 Psychology Annual, 5, 133-153. 

Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986). Maslach Burnout Inventory. Palo Alto, Califórnia:

 Consulting Psychologist Press. 

Maslach, C., & Schaufeli, W.B. (1993). Historical and conceptual development of

 burnout. Recent developments in theory and research. Washington: Taylor &

 Francis.  

Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of

 Psychology, 52, 397-422.  

McGrath, J. E. (1970). Social and Psychological Factors in Stress. New York: Holt,

 Rinehart & Winston. 

McGrath, J.E. (1976). Stress and behaviour in organizations. In M.D. Dunnette (Ed.),

 Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand

 McNally. 

McIntyre, T., McIntyre, S., & Silvério, J. (1999). Respostas de stress e recursos de

 coping nos enfermeiros. Análise psicológica, 3 (XVII), 513-527.  

McIntyre, T. (1994). Stress e os profissionais de saúde: os que tratam também sofrem.

 Análise psicológica, 2 (III), 193-200. 

Melo, B.T., Gomes, A.R., & Cruz, J.F.A. (1997). Stress ocupacional em profissionais de

 saúde e do ensino. Psicologia: teoria, investigação e prática, 2, 53-72.  

Melo, B.T., Gomes, A.R., & Cruz, J.F.A. (1997). Stress ocupacional em profissionais de

 saúde e do ensino. Psicologia: teoria, investigação e prática, 2, 53-72. 

Melo, B.T., Gomes, A.R., & Cruz, J.F. (1999). Desenvolvimento e adaptação de um

 instrumento de avaliação psicológica do burnout para os profissionais de

 psicologia. Avaliação psicológica: Formas e Contextos, 4, 596-604.   

Müller, D.V. K. (2004). A síndrome de burnout no trabalho de assistência à saúde:

 estudo dos profissionais da equipe de enfermagem do Hospital Santa Casa da

 Misericórdia de Porto Alegre. Tese de Mestrado. Porto Alegre: Escola de

 Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  



 

121 

Oliveira, M.A. & Guerra, M.P. (2004). Burnout nos profissionais de saúde mental:

 expectativas, auto-actualização e outras variáveis associadas. Saúde Mental, VI,

 1, 15 25. 

Ozyurt, A., Hayran, O., & Sur, H. (2006). Predictors of burnout and job satisfaction

 among Turkish physicians. QJM, 99 (3), 161-169.   

Patrick, N. (2007). Burnout in Nursing. Australian journal of advanced nursing, 24 (3),

 43-48.  

Pearlman, B., & Hartman, E.A. (1982). Burnout: summary and future research. Hum

 Relat, 35, 283-305.  

Penteado, R., & Pereira, I. (2007). Qualidade de vida e saúde vocal de professores.

 Revista de Saúde Publica, 41 (2), 236-243.  

Pestana, M.H. & Gageiro, J.N. (2005). Análise de dados para ciências sociais – a

 complementaridade do SPSS (4ª Edição). Lisboa: Edições Sílabo.  

Pimenta, G. (2004). Stress, qualidade de vida e realização profissional das professoras

 de enfermagem. Dissertação de Doutoramento em Psicologia. Porto:

 Universidade do Porto.  

Pines, A., (1982). Helpers´ motivation and the burnout syndrome. In T.A Wills (Ed.),

 Basic processes in helping relationships. New York: Academic Press.  

Pines, A., (1993). Burnout: An existential perspective. In W. Schaufeli, C. Maslach &

 T. Marek (Eds), Professional burnout. Recent developments in theory and

 research. Washington: Taylor & Francis.   

Pines, A. & Maslach, C. (1978). Characteristics of staff burnout in mental health

 settings. Hospital & Community Psychiatry, 29, 233 – 237.  

Pocinho, M. & Capelo, M. (2009). Vulnerabilidade ao stress, estratégias de coping e

 auto - eficácia em professores portugueses. Educação e Pesquisa, 35 (2), 351-367.

 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n2/a09v35n2.pdf 

Ramos, F. (1999). El síndrome de burnout. Madrid: UNED FUE.  

Ribeiro, J.P. (1998). Psicologia e saúde. Lisboa: ISPA.  

Ribeiro, J. P., & Rodrigues, A. (2004). Questões acerca do coping: a propósito do

 estudo de adaptação do brief cope. Psicologia, Saúde & Doenças, 5 (1), 3-15. 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v35n2/a09v35n2.pdf


 

122 

Ribeiro, J. P. (2007). Introdução à psicologia da Saúde (2ª Edição). Coimbra:

 Quarteto.  

Ribeiro, J. P. (2008). Metodologia de investigação em psicologia e saúde.  

 (2.ª edição). Porto: Legis Editora. 

Rose, R.C., Beh, L., Uli, J., & Idris, K. (2006). Quality of work life: implications of

 career dimensions. Journal of Social Sciences, 2(2), 61-67.    

Santos, A., & Cardoso, C. (2010). Profissionais de saúde mental: Estresse,

 enfrentamento e qualidade de vida. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26 (3), 543

 548.  

Savóia, Santana & Mejias., (1996). Adaptação do inventário de estratégias de coping de

 Folkman e Lazarus para Português. Departamento de Psicologia – Universidade

 São Marcos Instituito de Matemática e Estatística e Instituto de Psicologia 

 USP. Psicologia USP, 7 (1/2), 183 – 201.   

Scaufelli, W.B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice:

 A critical analysis. London: Taylor and Francis.  

Schaufeli, W.B., Maslach, C., & Marek, T. (1993). Professional burnout: recent

 developments in theory and research. Washington: Taylor & Francis.   

Serra, A. (1999). O stress na vida de todos os dias. Coimbra: Gráfica de Coimbra

 Lda.  

Serra, A., (2000). A vulnerabilidade ao stress. Psiquiátrica Clínica, 21 (4), 261 278.   

Serra, A., Canavarro, M., Simões, M., Pereira, M., Gameiro, S., Quartilho, M., (2006).

 Estudos psicométricos do instrumento de avaliação da qualidade de vida da

 organização mundial da saúde (WHOQOL-bref) para português de Portugal.

 Psiquiatria Clínica, 27 (1), 41 – 49.  

Silva, L. (2008
a
). Riscos ocupacionais e qualidade de vida no trabalho em profissionais

 de enfermagem (Dissertação de mestrado, Universidade Aberta, 2008). Disponível

 em: http://repositorioaberto.univ-ab.pt/handle/10400.2/1322 

Silva, M. (2008
b
). Stress ocupacional em profissionais de saúde: um estudo com

 médicos e enfermeiros. Dissertação de Mestrado em Psicologia da Saúde. Braga:

 Universidade do Minho. 

http://repositorioaberto.univ-ab.pt/handle/10400.2/1322


 

123 

Silva, R.M.F. (2009). Burnout, coping e resiliência em auxiliares de acção educativa.

 Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Porto: Universidade

 do Porto.  

Silva, M., & Gomes, A.R. (2009). Stress ocupacional em profissionais de saúde: Um

 estudo com médicos e enfermeiros portugueses. Estudos de Psicologia, 14 (3),

 239-248). 

Simões, M., Machado, C., Gonçalves, M., & Almeida, L. (2007). Avaliação

 Psicológica: Instrumentos validados para a população portuguesa (volume 3).

 Coimbra: Quarteto.   

Soratto, L., & Oliver-Heckler, C. (1999). Os trabalhadores e o seu trabalho. In W. Codo

 (Org.), Educação: Carinho. Rio de Janeiro: Vozes, 278-281.   

Sorgaard, K.W., Ryan, P., & Dawson, I. (2010). Qualified and unqualified mental

 health nursing staff – minor differences in sources of stress and burnout. A

 European multi-centre study. BMC Health Services Research, 10 (163), 2-12.   

Sousa, C.S. (2005). Representações da doença, ajustamento a doença, morbilidade

 psicológica, qualidade de vida e satisfação marital nos doentes com esclerose

 múltipla e seus cuidadores. Tese de mestrado. Braga: Universidade do Minho.  

Tamayo, M. R. (1997). Relação entre a síndrome de burnout e os valores

 organizacionais no pessoal de enfermagem de dois hospitais públicos.Dissertação 

de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasilia. 

Tamayo, M., Lima, G.L., Siqueira, K. D., Vargas, K.C., Salomão, M.A. & Rodriguez,

 W.A. (2000). Exaustão emocional: a profissão e os valores pessoais como

 preditores. (resumo). In Sociedade Brasileira de Psicologia (Org.) XXX Reunião

 Anual de Psicologia: Brasília, 217.  

Tamayo, M., & Tróccoli, B. (2002). Exaustão emocional: relações com a percepção de

 suporte organizacional e com as estratégias de coping no trabalho. Estudos de

 Psicologia, 7 (1), 37-46.  

Vara, N. (2007). Burnout e satisfação no trabalho em bombeiros que trabalham na área

 de emergência pré-hospitalar. Dissertação de mestrado. Porto: Universidade do

 Porto.   



 

124 

Vieitas, P., (2002). O impacto do sofrimento do doente na experiência de médicos

 oncologistas: identificação de uma narrativa protótipo. Tese de mestrado.

 Braga: Universidade do Minho.  

Vives, J. (1994). Respuesta emocional al estrés laboral. Revista Rol de Enfermería, 186,

 31-33. 

Walvoord, K. H. (2006). Understanding Sonographer Burnout. Journal of Diagnostic

 Medical Sonography, 22(3), 200-205.  

Wu, S., Zhu, W., Wang, Z., & Lan, Y. (2007). Relationship between burnout and

 occupational stress among nurses in China. J Adv Nurs, 59(3), 233- 239.  

Yousefy, A.R., & Ghassemi, G.R. (2006). Job burnout in psychiatric and medical nurses

 in Isfahan, Islamic Republic of Iran. La Revue de Santé de la Méditerranée

 Orientale, 12(5), 662-669.     

Zohar, D. (1997). Predicting burnout with a hassle-based measure of role demands.

 Journal of Organizational Behaviour, 18, 101-115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 


