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Resumo 

 

A fadiga no trabalho é um construto importante na saúde e na segurança dos 

trabalhadores. A falta de uma definição consensual e rigorosa tem limitado o 

desenvolvimento de instrumentos para o medir. Um dos instrumentos recente para medir 

a fadiga no trabalho é o Three-Dimensional Work Fatigue Inventory, que engloba três 

dimensões: Fadiga física, Fadiga mental e Fadiga emocional.  

Este estudo teve como objetivo desenvolver uma versão Portuguesa deste 

instrumento e fornecer evidências preliminares sobre a sua validade e fiabilidade. O 

instrumento foi administrado a uma amostra de 206 trabalhadores portugueses com idades 

compreendidas entre os 18 e 62 anos, que também preencheram um conjunto de medidas 

para avaliar as exigências físicas, mentais e emocionais do trabalho, a autonomia no 

trabalho e a satisfação no trabalho. 

Os resultados mostraram alfas de Cronbach elevados para cada uma das 

dimensões da versão Portuguesa do Three-Dimensional Work Fatigue Inventory (α = 

0.87-0.91). Verificou-se ainda que as exigências físicas do trabalho e a satisfação no 

trabalho tiveram uma contribuição para a fadiga física no trabalho; a satisfação no 

trabalho teve uma contribuição para a fadiga mental no trabalho, e as exigências 

emocionais do trabalho e a satisfação no trabalho tiveram uma contribuição para a fadiga 

emocional no trabalho.  

Em conclusão, as três dimensões do Inventário Tridimensional da Fadiga no 

Trabalho são fiáveis e pode ser um instrumento útil para as organizações.   

 

Palavras-chave: fadiga no trabalho, fadiga física, fadiga mental, fadiga emocional, 

Three-Dimensional Work Fatigue Inventory 
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Abstract 

 

Work fatigue is an important construct for workers’ health and safety. The lack of 

a consensual and rigorous definition of this construct has limited the development of 

instruments to measure it. One of the recent instruments for that purpose is the Three-

Dimensional Work Fatigue Inventory, which includes three dimensions: Physical fatigue, 

Mental Fatigue and Emotional fatigue.  

This study aimed to develop a Portuguese version of this instrument and to 

provide preliminary evidence on its validity and reliability. The instrument was 

administered to a sample of 206 Portuguese workers aged between 18 and 62 years, who 

also completed a set of measures to assess physical, mental and emotional job demands, 

job autonomy and job satisfaction. 

The results showed high Cronbach alphas for each of the dimensions of the 

Portuguese version of the Three-Dimensional Work Fatigue Inventory (α = 0.87-0.91). It 

was also found that physical job demands and job satisfaction had a contribution to 

physical work fatigue; job satisfaction had a contribution to mental work fatigue, and 

emotional job demands and job satisfaction had a contribution to emotional work fatigue. 

In conclusion, the three dimensions of the Three-Dimensional Work Fatigue 

Inventory are reliable and can be a useful tool for organizations. 

 

Keywords: work fatigue, physical fatigue, mental fatigue, emotional fatigue, Three-

Dimensional Work Fatigue Inventory 
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Introdução 

 

O desejo de entender o que é, as causas e o impacto da fadiga no trabalho 

começou, pelo menos, no início do século XX (Pillsbury, 1922; Strong Jr., 1914). De 

facto, a fadiga no trabalho aparece com destaque em amplas perspetivas teóricas sobre a 

saúde dos trabalhadores (Frone, Reis, & Ottenstein, 2018). É também um construto 

essencial em investigações sobre a segurança nos trabalhadores e a saúde física e mental 

(Akerstedt, 2000; Toppinen‐Tanner, Ahola, Koskinen, & Väänänen, 2009).   

A fadiga no trabalho pode ser definida como o sentir-se cansado e com falta de 

energia (Ricci, Chee, Lorandeau, & Berger, 2007). Segundo Stasi, Abriani, Beccaglia, 

Terzoli e Amadori (2003), a fadiga no trabalho é definida como um estado de cansaço 

após um período de esforço, mental ou físico, caraterizado por uma capacidade reduzida 

para trabalhar e uma eficiência reduzida para responder a estímulos. Na literatura que 

remonta há pelo menos 90 anos, foi feita uma distinção entre a fadiga física, que resulta 

do esgotamento da energia muscular, e a fadiga mental, que resulta do esgotamento da 

energia mental (Pillsbury, 1922). Recentemente, houve um crescimento na medida em 

que os trabalhadores são obrigados a trabalhar em equipa (Frone & Tidwell, 2015). Esta 

mudança exige interações interpessoais mais intensas entre os trabalhadores e entre os 

trabalhadores e outras pessoas fora da organização. Começou assim a surgir um interesse 

por outro tipo de fadiga, nomeadamente a fadiga emocional, que resulta do esgotamento 

da energia emocional (Australian Safety and Compensation Council, 2006; Maslach & 

Jackson, 1981; Shirom & Melamed, 2006). Desta forma, Frone e Tidwell (2015) 

propuseram a seguinte definição: A fadiga no trabalho representa o cansaço extremo e a 

capacidade funcional reduzida, que é sentida durante e no final do dia de trabalho, a nível 

físico (cansaço físico extremo e capacidade reduzida de se envolver em atividade física), 

a nível mental (cansaço mental extremo e capacidade reduzida de se envolver em 

atividades cognitivas) e a nível emocional (cansaço emocional extremo e capacidade 

reduzida de se envolver em atividade emocional).  

Além das caraterísticas disposicionais (e.g., personalidade e doença crónica) e das 

exigências fora do local de trabalho que esgotam os recursos energéticos durante o dia de 

trabalho (e.g., lidar com problemas familiares crónicos no trabalho) (Frone & Tidwell, 

2015), outras variáveis relacionadas com o trabalho têm sido apontadas como potenciais 

fatores que contribuem para a fadiga no trabalho.  
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Frone e Tidwell (2015) exploraram a contribuição das exigências físicas, mentais 

e emocionais do trabalho para a fadiga no trabalho. As exigências do trabalho referem-se 

a aspetos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais do trabalho que exigem esforço 

físico e/ou psicológico (mental e emocional) e, portanto, estão associados a certos custos 

fisiológicos e/ou psicológicos (Bakker, Demerouti, & Verbeke, 2004). Os autores 

descobriram uma contribuição das exigências físicas para a fadiga física, ou seja, níveis 

elevados de exigências físicas contribuem para níveis superiores de fadiga física; das 

exigências mentais para a fadiga mental, ou seja, níveis elevados de exigências mentais 

contribuem para níveis superiores de fadiga mental, e das exigências emocionais para a 

fadiga emocional, ou seja, níveis elevados de exigências emocionais contribuem para 

níveis superiores de fadiga emocional. Andersen, Thorsen, Flyvholm e Holtermann 

(2018) relataram que níveis elevados de exigências físicas do trabalho são um fator de 

risco para o desenvolvimento da fadiga no trabalho. Um trabalho mais exigente está 

associado a mais fadiga no trabalho devido às altas pressões no trabalho, à sobrecarga de 

funções e às más condições ambientais no trabalho (Bakker, Demerouti, & Verbeke, 

2004).  

Estudos passados exploraram também a contribuição da autonomia no trabalho 

para a fadiga emocional no trabalho (Frone & Tidwell, 2015). A autonomia no trabalho 

é uma das caraterísticas dos recursos do trabalho, que permitem atingir as metas do 

trabalho ou estimulam o crescimento e o desenvolvimento dos funcionários (Bakker & 

Demerouti, 2007). Alarcon (2011) e Park, Jacob, Wagner e Baiden (2014), através de 

meta-análises, verificaram que níveis elevados de autonomia no trabalho estavam 

associados a níveis inferiores de fadiga emocional no trabalho. Frone e Tidwell (2015) 

também verificaram que o controlo sobre o modo como o trabalho é estruturado e 

conduzido contribuiu para níveis mais baixos de fadiga física e mental no trabalho. 

Possivelmente, ter mais autonomia no trabalho está associado a menos fadiga no trabalho, 

porque a autonomia no trabalho pode proteger ou renovar várias energias (físicas, mentais 

e emocionais) (Frone & Tidwell, 2015). Quanto menos recursos do trabalho (e.g., 

autonomia no trabalho, oportunidades de crescimento na carreira, oportunidades de 

desenvolvimento pessoal, coaching, clareza em relação às posições, ambiente de trabalho 

agradável e bons relacionamentos no trabalho) um indivíduo tiver à sua disposição e mais 

exigências impostas ao indivíduo, mais fadiga haverá (Alarcon, 2011; Janse, 2019).  
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Muitos estudos têm se focado na contribuição da satisfação no trabalho para a 

fadiga emocional no trabalho (Frone e Tidwell, 2015). A satisfação no trabalho é uma 

atitude individual em relação ao ambiente de trabalho (Alarcon, 2011). Alarcon (2011) e 

Lee e Ashforth (1996) mostraram que níveis elevados de satisfação no trabalho 

contribuem para níveis inferiores de fadiga emocional no trabalho. Frone e Tidwell 

(2015) também verificaram que níveis elevados de satisfação no trabalho contribuem para 

níveis inferiores de fadiga emocional, mas não encontraram nenhuma associação entre a 

satisfação no trabalho e a fadiga física e mental no trabalho. Uma explicação para a 

relação entre satisfação no trabalho e fadiga é que os trabalhadores satisfeitos costumam 

ter um bom equilíbrio entre os recursos e as exigências do trabalho, levando assim ao 

sentimento de menor fadiga (Janse, 2019). À medida que as exigências aumentam e os 

recursos diminuem, a satisfação no trabalho diminui, e a fadiga aumenta (Alarcon, 2011).  

A fadiga no trabalho traz consequências negativas, quer para o trabalhador como 

para a organização. A nível individual, a fadiga provoca dores de estômago e cabeça, 

insónias, alergias, irritabilidade, estado depressivo e perda de apetite (Chagas, 2016). Para 

as organizações, a fadiga representa baixa produtividade, taxas elevadas de absentismo e 

acidentes de trabalho (Chagas, 2016). Vários estudos identificaram que a fadiga é um 

fator que contribui para acidentes, lesões e até mesmo morte, porque as pessoas com 

sintomas de fadiga são menos propensas a produzir ações com desempenho e ações 

seguras (Dinges, 1995; Williamson et al, 2011).  

É importante desenvolver medidas válidas e fiáveis para detetar a fadiga de modo 

a preveni-la (Bültmann, Kant, van Amelsvoort, van den Brandt, & Kasl, 2001). A 

ausência de uma definição abrangente de fadiga tem, em parte, limitado o 

desenvolvimento de medidas capazes de detetar a fadiga (Winwood, Winefield, Dawson, 

& Lushington, 2005). De acordo com Frone e Tidwell (2015), uma medida de fadiga no 

trabalho deve ser multidimensional, avaliando separadamente as dimensões física, mental 

e emocional da fadiga no trabalho. Deve ainda apresentar duas características: 

equivalência conceptual, ou seja, as diferentes dimensões da fadiga no trabalho devem 

ser descritas nos mesmos termos, ter o mesmo número de itens e o mesmo significado 

conceptual; e equivalência métrica, ou seja, deve ser usada a mesma escala de resposta 

para se medir a fadiga física, mental e emocional no trabalho.  

Existem vários instrumentos para medir a fadiga no trabalho. O Swedish 

Occupational Fatigue Inventory (SOFI), que consiste em 25 itens, distribuídas em cinco 
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fatores (Falta de energia, Esforço físico, Desconforto físico, Falta de motivação e 

Sonolência) (Ahsberg, Gamberale, & Gustafsson, 2000). Este instrumento mede apenas 

os sinais mentais e físicos da fadiga, ainda que de forma limitada, nomeadamente na 

medição dos sinais físicos sentidos no final de um dia de trabalho (Ahsberg, Gamberale, 

& Gustafsson, 2000; Winwood, Winefield, Dawson, & Lushington, 2005). O Fatigue 

Assessment Scale, que é um instrumento unidimensional, constituído por 10 itens, que 

avalia apenas os sinais físicos e mentais (Michielsen, De Vries, & Van Heck, 2003). O 

Need for Recovery From Work scale, que é outro instrumento unidimensional, 

constituído por 11 itens, para avaliar os sinais comportamentais, mentais e emocionais, 

apenas iniciais, da fadiga no trabalho (van Veldhoven & Broersen, 2003). Recentemente, 

Frone e Tidwell (2015) desenvolveram outro instrumento para medir a fadiga no trabalho, 

nomeadamente, o Three-Dimensional Work Fatigue Inventory. Este é um instrumento 

multidimensional, constituído por 18 itens, para avaliar a fadiga física, mental e 

emocional. É um instrumento que pode facilitar investigações futuras sobre a fadiga no 

trabalho, como uma consequência prejudicial e como uma causa potencial de uma 

variedade de atitudes, comportamentos e resultados disfuncionais relacionados com o 

trabalho (Frone & Tidwell, 2015). Os resultados obtidos, do estudo piloto (N = 207) e do 

estudo principal, com participantes, dos Estados Unidos da América, a trabalhar em 

diferentes áreas (N = 2477), mostraram que o Three-Dimensional Work Fatigue Inventory 

tem boas qualidades psicométricas (Frone & Tidwell, 2015).  Este instrumento já foi 

validado para alemão, num estudo com 439 trabalhadores (Frone, Reis, & Ottenstein, 

2018). A versão alemã é, igualmente, uma medida multidimensional psicometricamente 

sólida da fadiga no trabalho (Frone, Reis, & Ottenstein, 2018).  

O objetivo principal do presente estudo foi adaptar e validar o Three-Dimensional 

Work Fatigue Inventory para Portugal. O instrumento foi traduzido para português e 

depois administrado a uma amostra de trabalhadores, a quem também se administraram 

instrumentos para medir as exigências físicas, mentais e emocionais do trabalho, a 

autonomia no trabalho e a satisfação no trabalho. Além de medidas descritivas por item 

e fator do Three-Dimensional Work Fatigue Inventory, foi analisada a consistência 

interna de cada fator. Foi ainda explorado em que medida as três dimensões da fadiga no 

trabalho eram preditas pelas exigências físicas, mentais e emocionais do trabalho, pela 

autonomia no trabalho e pela satisfação no trabalho. 
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De acordo com a literatura foram assim elaboradas as seguintes hipóteses de 

investigação: 

H1: Esperamos que as exigências físicas do trabalho, a autonomia no trabalho e a 

satisfação no trabalho tenham uma contribuição para a fadiga física no trabalho. 

H2: Esperamos que as exigências mentais do trabalho, a autonomia no trabalho e 

a satisfação no trabalho tenham uma contribuição para a fadiga mental no trabalho. 

H3: Esperamos que as exigências emocionais do trabalho, a autonomia no 

trabalho e a satisfação no trabalho tenham uma contribuição para a fadiga emocional no 

trabalho. 

Apesar da importância da fadiga no trabalho para a saúde e segurança dos 

trabalhadores, depois de mais de 100 anos de investigação, ainda se sabe pouco acerca da 

fadiga no trabalho (Hockey, 2012). Um impedimento amplamente reconhecido para o 

estudo da fadiga no trabalho é a falta de medidas válidas e fiáveis assente numa definição 

rigorosa do construto (Australian Safety and Compensation Council, 2006; Matthews, 

Desmond, Neubauer, & Hancock, 2012). O Three-Dimensional Work Fatigue Inventory 

parece ser uma dessas medidas e a sua adaptação para Portugal será um contributo 

importante para a investigação acerca da fadiga no trabalho em trabalhadores 

portugueses. Além disso, espera-se compreender melhor os fatores que contribuem para 

a fadiga no trabalho. 
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1. Método 

 

1.1 Participantes  

Participaram no estudo 229 pessoas a trabalhar em diferentes áreas, das quais 

foram eliminadas 23, por não terem respondido a uma ou mais questões dos instrumentos 

administrados. 

A amostra final agrega 206 trabalhadores com idades compreendidas entre os 18 

e 62 anos (M = 37.74, DP = 11.44), dos quais 87 pessoas são do sexo masculino (42.23%), 

110 são do sexo feminino (53.40%), e nove pessoas não responderam (4.40%). 

Relativamente às habilitações literárias dos participantes, cinco pessoas têm o 1º-4º anos 

(2.43%), 12 pessoas têm o 5º-6º anos (5.83%), 22 pessoas têm o 7º-9º anos (10.70%), 76 

pessoas têm o 10º-12º anos (36.90%), 44 pessoas têm o Bacharelato/Licenciatura 

(21.40%), 37 pessoas têm Mestrado/Doutoramento (18.0%), e 10 pessoas não 

responderam (4.90%). 

As profissões mencionadas pelos participantes foram agrupadas nas categorias 

definidas na Classificação Portuguesa das Profissões de 2010, nomeadamente: (0) 

Profissões das Forças Armadas; (1) Representantes do poder legislativo e de órgãos 

executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos; (2) Especialistas das atividades 

intelectuais e científicas; (3) Técnicos e profissões de nível intermédio; (4) Pessoal 

administrativo; (5) Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores; (6) Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da 

floresta; (7) Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; (8) 

Operadores das instalações e máquinas e trabalhadores da montagem, e (9) Trabalhadores 

não qualificados (INE, 2011). A distribuição da amostra pelas categorias é apresentada 

na Tabela 1. Como podemos ver, a maioria dos participantes (28.20%) involve 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas (e.g., profissionais de saúde, 

professores e engenheiros).  

Os participantes trabalham, em média, 40.64 horas por semana (DP = 9.74), com 

uma variação entre 7 horas e 76 horas. No que diz respeito à saúde dos participantes, 

verificámos que três pessoas indicaram possuir uma saúde deficitária (1.50%), 81 pessoas 

uma saúde razoável (39.32%), 94 pessoas uma saúde muito boa (45.63%), 16 pessoas 

uma saúde excelente (7.80%), e 12 pessoas não responderam (5.83%).  
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Tabela 1 – Distribuição das Profissões dos Participantes de acordo com a Categorização da 

Classificação Portuguesa das Profissões 

 Frequência Percentagem 

0 Profissões das Forças Armadas 

1 Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, 

diretores e gestores executivos 

2 Especialistas das atividades intelectuais e científicas 

3 Técnicos e profissões de nível intermédio 

4 Pessoal administrativo 

5 Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 

6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta 

7 Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 

8 Operadores das instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 

9 Trabalhadores não qualificados 

0 

11 

 

58 

18 

33 

43 

0 

21 

12 

9 

0% 

5.34% 

 

28.20% 

8.74% 

16.02% 

20.90% 

0% 

10.20% 

5.83% 

4.40% 

Nota. Uma pessoa preferiu (0.50%) não mencionar a sua profissão.  

 

1.2 Materiais 

 

1.2.1 Desenvolvimento do Three Dimensional Work Fatigue Inventory (3D-

WFI) (Frone & Tidwell, 2015) para português  

O Inventário Tridimensional de Fadiga no Trabalho inclui três dimensões da 

fadiga no trabalho, nomeadamente a fadiga física, que representa o cansaço físico e a 

capacidade reduzida para se envolver em atividade física; a fadiga mental, que representa 

o cansaço mental e a capacidade reduzida de se envolver em atividades cognitivas, e a 

fadiga emocional, que representa o cansaço emocional extremo e a capacidade reduzida 

de se envolver em atividade emocional. Os itens para cada tipo de fadiga no trabalho 

avaliam assim o cansaço extremo e a capacidade funcional reduzida, além de captar a 

fadiga experimentada durante e no final do dia de trabalho. Os participantes, para cada 

item, têm de indicar com que frequência sentiram cansaço extremo, a nível físico, mental 

e emocional, nos últimos doze meses, utilizando uma escala de cinco pontos: 1 = Nunca; 

2 = Menos de uma vez por mês; 3 = Pelo menos uma vez por mês; 4 = Pelo menos uma 

vez por semana e 5 = Todos os dias. Quanto maior o nível de frequência respondido, 

maior é o cansaço extremo, a nível físico, mental e emocional, considerado.  

A versão inglesa original foi traduzida para português por duas pessoas com um 

bom conhecimento geral em inglês, e após discussão foi obtida uma única versão. Com o 

objetivo de averiguarmos se os participantes entendiam todos os itens e a estimativa do 

tempo de resposta, administrámos esta versão a seis trabalhadores, nomeadamente a três 

homens e a três mulheres. Depois de recolhermos os dados obtidos pelos seis 
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participantes, verificámos que o questionário necessitava de modificações, 

nomeadamente no item “O seu trabalho exige uma grande endurance (ou resistência) 

muscular?”. Como os participantes não entendiam o significado da palavra “endurance”, 

reformulámos o item para “O seu trabalho exige uma grande resistência muscular?”. 

Acrescentámos ao questionário o tempo previsto de preenchimento. Após termos 

efetuado as modificações, surge a versão final do questionário. De seguida, procedemos 

à administração da versão final do questionário no estudo principal.  

 

1.2.2 Questionários adicionais 

Questionário de Desenho do Trabalho (Gonçalves, 2015; versão inglesa: 

Morgeson & Humphrey, 2006) 

Esta medida avalia o desenho e a natureza do trabalho, em duas dimensões: 

autonomia no trabalho e exigências físicas. Ambas as dimensões são compostas por três 

itens. Na dimensão autonomia no trabalho, os participantes têm de indicar o seu nível de 

concordância em cada item, utilizando uma escala de cinco pontos: 1 = Discordo 

Totalmente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo nem discordo; 4 = Concordo e 5 = 

Concordo Totalmente. Quanto maior o valor de concordância respondido, maior é o nível 

de autonomia considerado. Quanto à dimensão exigências físicas, os participantes têm de 

se posicionar em cada item, utilizando uma escala de cinco pontos: 1 = Nunca/quase 

nunca; 2 = Raramente; 3 = Às vezes; 4 = Frequentemente e 5 = Sempre. Quanto maior o 

valor da frequência respondido, maior é o nível de exigência física considerado. 

No presente estudo, obtivemos alfas de Cronbach elevados nas dimensões 

autonomia no trabalho e exigências físicas, nomeadamente 0.84 e 0.92.  

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (Kristensen, Hannerz, Høgh, & 

Borg, 2005; versão portuguesa: Silva et al, 2011) 

Esta medida avalia os fatores psicossociais no trabalho, stress e bem-estar dos 

funcionários e alguns fatores de personalidade, em duas dimensões: exigências mentais e 

exigências emocionais. Ambas as dimensões são compostas por três itens. Os 

participantes têm de se posicionar em cada item, utilizando uma escala de cinco pontos: 

1 = Nunca/quase nunca; 2 = Raramente; 3 = Às vezes; 4 = Frequentemente e 5 = Sempre. 

Quanto maior o nível de frequência respondido, maior é o nível de exigência mental e 

emocional considerado. 
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No presente estudo, obtivemos alfas de Cronbach elevados nas dimensões 

exigências mentais e exigências emocionais, nomeadamente 0.72 e 0.78.  

Escala de Comprometimento face ao Trabalho (Simães & Gomes, 2012; versão 

inglesa: Schaufeli & Baker, 2003) 

Esta medida avalia o comprometimento das pessoas face ao seu trabalho, em uma 

dimensão: satisfação no trabalho. Esta dimensão é composta por três itens. Os 

participantes têm de se posicionar em cada item, utilizando uma escala de cinco pontos: 

1 = Nunca/quase nunca; 2 = Raramente; 3 = Às vezes; 4 = Frequentemente e 5 = Sempre. 

Quanto maior o nível de frequência respondido, maior o nível de satisfação no trabalho 

considerado. 

No presente estudo, obtivemos alfas de Cronbach elevados na dimensão satisfação 

no trabalho, nomeadamente 0.85. 

 

2. Resultados 

 

2.1 Inventário Tridimensional da Fadiga no Trabalho 

Para avaliarmos a consistência interna das dimensões do Inventário 

Tridimensional da Fadiga no Trabalho, calculámos o alfa de Cronbach para cada 

dimensão. Desta forma, obtivemos alfas de Cronbach elevados para a dimensão fadiga 

física, fadiga mental e fadiga emocional no trabalho, nomeadamente 0.87, 0.91 e 0.91.  

Os itens da dimensão fadiga física no trabalho variaram entre um e cinco, e a 

assimetria e curtose variaram entre -0.45 e -0.09. Os itens da dimensão fadiga mental no 

trabalho variaram entre um e cinco, e a assimetria e curtose variaram entre -0.72 e 0.17. 

Os itens da dimensão fadiga emocional no trabalho variaram entre um e cinco, e a 

assimetria e curtose variaram entre -0.64 e -0.22. Pela análise dos valores de assimetria e 

curtose constata-se assim que nenhum dos itens apresentou grandes desvios à distribuição 

normal. 
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Tabela 2 – Estatística Descritiva dos itens das dimensões fadiga física, fadiga mental e fadiga emocional 

no trabalho e Alfas de Cronbach das respetivas dimensões 

 M DP K SK 

Fadiga física no trabalho (α = 0.87) 3.18 0.90 -0.09 -0.45 

Item 1 3.40 1.07 -0.12 -0.63 

Item 2 3.29 1.21 -0.68 -0.42 

Item 3 3.23 1.01 -0.31 -0.44 

Item 4 2.99 1.27 -0.98 -0.20 

Item 5 3.20 1.09 -0.62 -0.28 

Item 6 2.97 1.27 -0.97 -0.21 

Fadiga mental no trabalho (α = 0.91) 3.23 0.92 0.17 -0.72 

Item 7 3.43 0.99 -0.18 -0.70 

Item 8 3.29 1.10 -0.43 -0.46 

Item 9 3.20 1.10 -0.41 -0.46 

Item 10 3.11 1.17 -0.63 -0.47 

Item 11 3.30 1.14 -0.49 -0.51 

Item 12 3.07 1.16 -0.69 -0.35 

Fadiga emocional no trabalho (α = 0.91)  3.09 0.95 -0.22 -0.64 

Item 13 3.13 1.10 -0.42 -0.40 

Item 14 3.08 1.14 -0.69 -0.21 

Item 15 3.15 1.07 -0.33 -0.41 

Item 16 3.00 1.22 -0.91 -0.30 

Item 17 3.07 1.14 -0.62 -0.37 

Item 18 3.09 1.24 -0.85 -0.35 

 

2.2 Relação entre as exigências físicas, exigências mentais, exigências 

emocionais do trabalho, autonomia no trabalho e satisfação no trabalho com as 

dimensões da fadiga no trabalho 

A Tabela 3 apresenta as médias, os desvios padrão, a assimetria e a curtose das 

exigências físicas, exigências mentais, exigências emocionais do trabalho, autonomia no 

trabalho e satisfação no trabalho.  

A assimetria e curtose das exigências físicas variaram entre 0.28 e -0.73, das 

exigências mentais variaram entre -0.45 e -0.23, das exigências emocionais do trabalho 

variaram entre -0.17 e -0.24, da autonomia no trabalho variaram entre -0.25 e -0.54 e da 

satisfação no trabalho variaram entre -0.27 e -0.37. Pela análise dos valores de assimetria 

e curtose verificámos assim que nenhuma das dimensões apresentou grandes desvios à 

distribuição normal. 
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Tabela 3 - Estatística Descritiva das dimensões exigências físicas, exigências mentais, exigências 

emocionais do trabalho, autonomia no trabalho e satisfação no trabalho 

 M DP SK  K 

Exigências físicas do trabalho 2.71 1.13 0.28 -0.73 

Exigências mentais do trabalho 3.67 0.88 -0.45 -0.23 

Exigências emocionais do trabalho 3.46 0.86 -0.17 -0.24 

Autonomia no trabalho 3.34 1.06 -0.25 -0.54 

Satisfação no trabalho 3.56 0.96 -0.27 -0.37 

 

Realizámos análises de Correlação de Pearson entre exigências físicas, exigências 

mentais, exigências emocionais, autonomia, satisfação, fadiga física, fadiga mental e 

fadiga emocional no trabalho (Tabela 4). 

Obtivemos correlações positivas e significativas entre exigências mentais e 

exigências emocionais e autonomia e satisfação; entre exigências emocionais e 

autonomia e satisfação, e entre autonomia e satisfação.  

Obtivemos ainda correlações negativas e significativas entre exigências mentais 

e fadiga emocional; entre autonomia e fadiga física e fadiga mental e fadiga emocional, 

e entre satisfação e fadiga física, fadiga mental e fadiga emocional. Obtivemos 

correlações positivas e significativas entre exigências físicas e fadiga física, e entre 

exigências emocionais e fadiga mental. 

 

Tabela 4 - Correlação de Pearson entre exigências físicas, exigências mentais, exigências emocionais, 

autonomia, satisfação, fadiga física, fadiga mental, fadiga emocional no trabalho.  

 Exigências 

físicas 

Exigências 

mentais 
Exigências 

emocionais 

Autonomia Satisfação Fadiga física Fadiga 

mental 

Exigências físicas        

Exigências mentais .11       

Exigências emocionais .14 .62***      

Autonomia .08 .46*** .25***     

Satisfação .13 .54*** .34*** .54***    

Fadiga física .35*** -.07 .12 -.15* -.26***   

Fadiga mental .10 -.05 .16* -.22** -.32*** .71***  

Fadiga emocional .10 -.16* .09 -.26*** -.35*** .63*** .86*** 

 

Realizámos três análises de regressão linear múltipla para prever cada dimensão 

da fadiga no trabalho a partir das exigências físicas, das exigências mentais, das 

exigências emocionais, da autonomia e da satisfação. 

Quanto à dimensão fadiga física no trabalho, verificámos uma contribuição 

significativa dos preditores, R2 = .23, F (5, 200) = 13.16, p < .001. Especificamente, 23% 

da variabilidade da variável fadiga física foi explicada pelas variáveis exigências físicas, 
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exigências mentais, exigências emocionais, autonomia e satisfação. Constatámos que as 

exigências físicas estiveram positivamente relacionadas com a fadiga física (β = .37, p < 

.001), ou seja, níveis elevados de exigências físicas estiveram associados a níveis 

superiores de fadiga física. Verificámos que as exigências emocionais estiveram 

positivamente relacionadas com a fadiga física (β = .22, p < .006), ou seja, níveis elevados 

de exigências emocionais estiveram associados a níveis superiores de fadiga física. 

Constatámos, igualmente, que a satisfação esteve negativamente relacionada com a 

fadiga física (β = -.34, p < .001), ou seja, níveis elevados de satisfação estiveram 

associados a níveis inferiores de fadiga física. 

Relativamente à dimensão fadiga mental no trabalho, verificámos uma 

contribuição significativa dos preditores, R2 = .18, F (5, 200) = 9.99, p < .001. 

Particularmente, 18% da variabilidade da variável fadiga mental foi explicada pelas 

variáveis exigências físicas, exigências mentais, exigências emocionais, autonomia e 

satisfação. Apurámos que que as exigências emocionais estiveram positivamente 

relacionadas com a fadiga mental (β = .30, p < .001), ou seja, níveis elevados de 

exigências emocionais estiveram associados a níveis superiores de fadiga mental. 

Constatámos a satisfação esteve negativamente relacionada com a fadiga mental (β = -

.38, p < .001), ou seja, níveis elevados de satisfação estiveram associados a níveis 

inferiores de fadiga mental. 

No que diz respeito à dimensão fadiga emocional no trabalho, verificámos uma 

contribuição significativa dos preditores, R2 = .18, F (5, 200) = 10.19, p < .001. 

Especialmente, 18% da variabilidade da variável fadiga emocional é explicada pelas 

variáveis exigências físicas, exigências mentais, exigências emocionais, autonomia e 

satisfação. Constatámos que as exigências físicas estiveram positivamente relacionadas 

com a fadiga emocional (β = .13, p < .048), ou seja, níveis elevados de exigências físicas 

estiveram associados a níveis superiores de fadiga emocional. Apurámos que as 

exigências emocionais estiveram positivamente relacionadas com a fadiga emocional (β 

= .29, p < .001), ou seja, níveis elevados de exigências emocionais estiveram associados 

a níveis superiores de fadiga emocional. Constatámos que satisfação esteve 

negativamente relacionada com a fadiga emocional (β = -.35, p < .001), ou seja, níveis 

elevados de satisfação estiveram associados a níveis inferiores de fadiga emocional.  
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Tabela 5 - Regressão da Fadiga no Trabalho a partir de variáveis preditoras  

 Fadiga física       Fadiga mental     Fadiga emocional 

Preditores β t β t β t 

Exigências físicas .37 5.91*** .12 1.84 .13 1.99* 

Exigências mentais -.04 -.45 .00 .00 -.12 -1.24 

Exigências emocionais .22 2.76** .30 3.66*** .29 3.57*** 

Autonomia no trabalho -.03 -.45 -.10 -1.29 -.10 1.30 

Satisfação no trabalho -.34 -4.28*** -.38 -4.62*** -.35 -4.24*** 

Nota. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.  

 

3. Discussão 

 

O objetivo deste estudo foi adaptar e validar o Three-Dimensional Work Fatigue 

Inventory para Portugal. A versão inglesa foi traduzida e administrada a uma amostra de 

trabalhadores, a quem se administrou outros instrumentos para medir as exigências 

físicas, mentais e emocionais do trabalho, a autonomia no trabalho e a satisfação no 

trabalho. Foram analisadas as estatísticas descritivas dos instrumentos por item e por 

fator, e a consistência interna de cada fator do Inventário Tridimensional da Fadiga no 

Trabalho. Foi ainda explorado em que medida as três dimensões da fadiga no trabalho 

eram preditas pelas exigências físicas, mentais e emocionais do trabalho, a autonomia no 

trabalho e a satisfação no trabalho.  

Obtivemos valores de consistência interna elevados para cada dimensão do 

Inventário Tridimensional da Fadiga no Trabalho (α = 0.87-0.91), mostrando que as três 

dimensões do instrumento são fiáveis. Os valores de consistência interna observados 

foram igualmente elevados aos obtidos no instrumento original (α = 0.94-0.96; Frone & 

Tidwell, 2015) e na versão alemã (α = 0.93-0.96; Frone, Reis e Ottenstein, 2018).   

Relativamente aos preditores da fadiga no trabalho, esperávamos que as 

exigências físicas do trabalho, a autonomia no trabalho e a satisfação no trabalho tivessem 

uma contribuição para a fadiga física no trabalho (H1); esperávamos que as exigências 

mentais do trabalho, a autonomia no trabalho e a satisfação no trabalho tivessem uma 

contribuição para a fadiga mental no trabalho (H2), e esperávamos que as exigências 

emocionais, a autonomia no trabalho e a satisfação no trabalho tivessem uma contribuição 

para a fadiga emocional no trabalho (H3). Estas hipóteses foram parcialmente 

confirmadas.  

Por um lado, os resultados mostraram que as exigências físicas do trabalho 

tiveram uma contribuição para a fadiga física no trabalho, ou seja, níveis elevados de 
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exigências físicas do trabalho contribuem para níveis superiores de fadiga física no 

trabalho. Este resultado vai de encontro aos resultados de Frone e Tidwell (2015) e de 

Andersen, Thorsen, Flyvholm e Holtermann (2018). Isto indica que a exposição às 

exigências físicas do trabalho esgotam os recursos físicos, levando à fadiga física (Ilies, 

Huth, Ryan, & Dimotakis, 2015). As exigências emocionais do trabalho tiveram uma 

contribuição para a fadiga emocional no trabalho, ou seja, níveis elevados de exigências 

emocionais do trabalho contribuem para níveis superiores de fadiga emocional no 

trabalho. Este resultado vai de encontro aos resultados de Frone e Tidwell (2015) e de 

Riedl e Thomas (2019). Quando as exigências emocionais são demasiadas, estas esgotam 

as energias emocionais, levando assim à fadiga emocional (Ilies, Huth, Ryan, & 

Dimotakis, 2015). A satisfação no trabalho teve uma contribuição para a fadiga emocional 

no trabalho, ou seja, níveis elevados de satisfação no trabalho contribuem para níveis 

inferiores de fadiga emocional no trabalho. Este resultado vai de encontro aos resultados 

encontrados de Alarcon (2011), Lee e Ashforth (1996) e Frone e Tidwell (2015). Por 

exemplo, professores com níveis mais altos de inteligência emocional são mais positivos 

sobre o ensino, recebem mais apoio dos diretores, têm uma melhor relação com os alunos, 

e relatam maior satisfação no trabalho e menos fadiga emocional no trabalho (Brackett, 

Palomera, Mojsa, Reyes, & Salovey, 2010).   

Por outro lado, encontramos resultados não antecipados. Verificámos que a 

autonomia no trabalho não teve uma contribuição para a fadiga física no trabalho, 

contrariamente ao que Frone e Tidwell (2015) descobriram. A satisfação no trabalho teve 

uma contribuição para a fadiga física no trabalho, ou seja, níveis elevados de satisfação 

no trabalho contribuem para níveis inferiores de fadiga física no trabalho, contrariamente 

ao que Frone e Tidwell (2015) encontraram. As exigências mentais não tiveram uma 

contribuição para a fadiga mental no trabalho, contrariamente ao que Frone e Tidwell 

(2015) descobriram. A autonomia no trabalho não teve uma contribuição para a fadiga 

mental no trabalho, contrariamente ao que Frone e Tidwell (2015) descobriram. A 

satisfação no trabalho teve uma contribuição para a fadiga mental no trabalho, ou seja, 

níveis elevados de satisfação no trabalho contribuem para níveis inferiores de fadiga 

mental no trabalho, contrariamente ao que Frone e Tidwell (2015) encontraram. A 

autonomia no trabalho não teve uma contribuição para a fadiga emocional no trabalho, 

contrariamente ao que Alarcon (2011) e Park, Jacob, Wagner e Baiden (2014) 

descobriram. Estas diferenças entre resultados podem, possivelmente, dever-se a questões 
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metodológicas. Por exemplo, no estudo original de Frone e Tidwell (2015), estes não só 

exploraram em que medida as três dimensões da fadiga no trabalho eram preditas pelas 

exigências físicas, mentais e emocionais do trabalho, a autonomia no trabalho e a 

satisfação no trabalho, mas também incluíram outras variáveis nos modelos de regressão, 

tais como conflito de papéis, ambiguidade do papel, interdependência iniciada, 

interdependência recebida, falta de oportunidade de promoção, formação de amizades, 

emocionalidade negativa, emocionalidade positiva e inibição social. Além disso, é de 

considerar outras diferenças entre os estudos, nomeadamente em termos dos 

participantes, as profissões e a cultura em que estão inseridos. 

 

4. Conclusão  

 

O principal objetivo deste estudo foi adaptar e validar o Three-Dimensional Work 

Fatigue Inventory para Portugal e fornecer dados preliminares sobre a sua validade e 

fiabilidade. Este é um instrumento multidimensional, constituído por 18 itens, que mede 

a fadiga física, mental e emocional no trabalho. Os itens para cada tipo de fadiga avaliam 

o cansaço extremo e a capacidade funcional reduzida, e captam a fadiga experimentada 

durante e no final do dia de trabalho.  

Em geral, as nossas hipóteses de investigação foram parcialmente confirmadas. 

Verificámos que as exigências físicas do trabalho e a satisfação no trabalho tiveram uma 

contribuição para a fadiga física no trabalho; a satisfação no trabalho teve uma 

contribuição para a fadiga mental no trabalho, e as exigências emocionais do trabalho e a 

satisfação no trabalho tiveram uma contribuição para a fadiga emocional no trabalho.  

O presente estudo apresenta algumas limitações. Primeiro, a amostra poderá não 

ser representativa da população dos trabalhadores portugueses, uma vez que se utilizou a 

amostra por conveniência no recrutamento dos participantes, o que pode limitar a 

generalização dos resultados. Segundo, alguns participantes foram eliminados, porque 

não responderam a uma ou mais questões dos instrumentos administrados. Terceiro, não 

foi considerado o tipo de profissão dos participantes nas análises, o que pode influenciar 

a relação entre as variáveis. No futuro, será preciso reunir mais evidências sobre a 

validade do instrumento, não só com vista a colmatar estas limitações, mas também 

através da utilização de análises mais complexas (modelagem de equações estruturais) ou 

comparação entre as populações, à partida com níveis de fadiga expectáveis diferentes.  
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Contudo, o presente trabalho oferece um instrumento útil para as organizações e 

para os investigadores. A adaptação portuguesa do instrumento permitirá novos estudos, 

que permitam compreender melhor os preditores da fadiga no trabalho, não só os aqui 

examinados, mas também outros, tais como conflito de papéis, ambiguidade do papel, 

interdependência iniciada, interdependência recebida, falta de oportunidade de promoção, 

formação de amizades, emocionalidade negativa, emocionalidade positiva e inibição 

social.   
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O presente questionário faz parte da minha dissertação de mestrado, que está a ser realizada na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, sob orientação da Prof. Doutora Teresa 

Limpo. O meu projeto tem como objetivo estudar como se sente em relação ao seu trabalho. Por favor, 

responda de forma franca e honesta a todas as questões. Se não tiver a certeza de alguma resposta, escolha 

a que lhe parecer mais apropriada. Contacte-me se pretender saber mais sobre este trabalho (Alexandra 

Fonseca: up201404507@fpce.up.pt). 

 

Leia com atenção cada afirmação e faça um círculo à volta do número que indica a sua resposta, utilizando 
a escala abaixo: 

Nunca/quase 
nunca 

1 

Raramente 
 

2 

Às vezes 
 

3 

Frequentemente 
 

4 

Sempre 
 

5 

 

1. O seu trabalho exige uma grande resistência muscular? 1 2 3 4 5 

2. O seu trabalho exige uma grande quantidade de força muscular? 1 2 3 4 5 

3. O seu trabalho exige muito esforço físico? 1 2 3 4 5 

4. O seu trabalho exige a sua atenção constante? 1 2 3 4 5 

5. O seu trabalho requer que seja bom a propor novas ideias? 1 2 3 4 5 

6. O seu trabalho exige que tome decisões difíceis?  1 2 3 4 5 

7. O seu trabalho coloca-o em situações emocionalmente perturbadoras? 1 2 3 4 5 

8. O seu trabalho exige emocionalmente de si? 1 2 3 4 5 

9. Sente-se emocionalmente envolvido com o seu trabalho? 1 2 3 4 5 

10. Estou entusiasmado(a) com o meu trabalho? 1 2 3 4 5 

11. O meu trabalho inspira-me. 1 2 3 4 5 

12. Eu tenho orgulho no trabalho que faço? 1 2 3 4 5 

Dados de Caraterização 

Idade: ____ anos                                Sexo:  Feminino  Masculino  

Habilitações Literárias: 

 1º-4º anos  7º-9º anos  Bacharelato/Licenciatura 
 5º-6º anos  10º-12º anos  Mestrado/Doutoramento 

 

Profissão: _________________________      N.º de horas de trabalho por semana: ________  

 

Em geral sente que a sua saúde é:  Excelente  Muito boa  Razoável  Deficitária  
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Leia com atenção cada afirmação e faça um círculo à volta do número que indica a sua resposta, utilizando 
a escala abaixo: 

Discordo 
Totalmente 

1 

Discordo 
 

2 

Nem concordo nem 
discordo 

3 

Concordo 
 

4 

Concordo 
Totalmente 

5 

 

1. O meu trabalho permite tomar decisões sobre os métodos que eu uso para o completar. 1 2 3 4 5 

2. O meu trabalho dá-me uma oportunidade considerável de independência e liberdade na 
forma como o faço. 

1 2 3 4 5 

3. O meu trabalho permite-me decidir por conta própria sobre como proceder para o 
fazer. 

1 2 3 4 5 

 

Nunca 
 

1 

Menos de uma vez por 
mês 

2 

Pelo menos uma vez 
por mês 

3 

Pelo menos uma vez 
por semana 

4 

Todos os dias 
 

5 

 

Utilizando a escala acima, indique em que medida experienciou os seguintes sentimentos nos últimos 12 
meses: 

1. Sentiu-se fisicamente exausto(a). 1 2 3 4 5 

2. Teve dificuldade em envolver-se em atividade física. 1 2 3 4 5 

3. Sentiu-se fisicamente esgotado(a). 1 2 3 4 5 

4. Quis desligar-se fisicamente. 1 2 3 4 5 

5. Sentiu-se fisicamente sobrecarregado(a). 1 2 3 4 5 

6. Quis evitar tudo o que requeria demasiada energia física. 1 2 3 4 5 

7. Sentiu-se mentalmente exausto(a). 1 2 3 4 5 

8. Teve dificuldade em pensar e concentrar-se. 1 2 3 4 5 

9. Sentiu-se mentalmente esgotado(a). 1 2 3 4 5 

10. Quis desligar-se mentalmente. 1 2 3 4 5 

11. Sentiu-se mentalmente sobrecarregado(a). 1 2 3 4 5 

12. Quis evitar tudo o que requeria demasiada energia mental. 1 2 3 4 5 

13. Sentiu-se emocionalmente exausto(a). 1 2 3 4 5 

14. Teve dificuldade em mostrar e lidar com emoções.  1 2 3 4 5 

15. Sentiu-se emocionalmente esgotado(a). 1 2 3 4 5 

16. Quis desligar-se emocionalmente. 1 2 3 4 5 

17. Sentiu-se emocionalmente sobrecarregado(a). 1 2 3 4 5 

18. Quis evitar tudo o que requeria demasiada energia emocional.  1 2 3 4 5 
 


