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 “Se você quiser criar o ambiente ideal para a fabricação de stress, muitos dos  factores que você incluiria 
seriam claramente reconhecidos pela equipe de enfermagem como eventos que  encontram na sua rotina 
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dáveis, e permanecer em pé durante longas horas” (Moreton-Cooper, 1987).



AGRADECIMENTOS 

Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos as várias pessoas que, de uma forma 

directa ou indirecta, contribuíram para a realização deste trabalho. 

 

Em primeiro lugar à Dra Lídia Gouveia, Chefe do Departamento Nacional de Psiquiatria e Saúde 

Mental no MISAU, Tutora da Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, pelo convite à 

Especialidade de Psiquiatria e Saúde Mental, incentivo, apoio e saber transmitido. 

 

Ao Departamento de Formação no Ministério da Saúde, em Moçambique, por ter permitido que 

continuasse a cultivar o meu horizonte científico. 

 

À Dra Rosel Salomão, Mestre e Especialista em Psiquiatria e Saúde Mental, Directora do Servi-

ço de Psiquiatria do Hospital Central de Maputo, orientadora do meu estágio em Psiquiatria, pelo 

incentivo, apoio e saber transmitido. 

 

À Dra Serena Chachuaio, Especialista em Psiquiatra, Directora Clínica do Hospital Psiquiátrico 

de Infulene, e orientadora do meu estágio em Psiquiatria no mesmo hospital, pelo incentivo, 

apoio e saber transmitido. 

 

Ao Dr Miguel Ângelo Marques Ferreira de Bragança, Mestre e Especialista em Psiquiatria no 

Hospital de São João do Porto, pelo apoio e incentivo na escolha do meu tema de dissertação de 

mestrado e pelo saber transmitido. 

 

À Prof. Doutora Cristina Queirós da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Univer-

sidade do Porto, pela cedência de um dos instrumentos de investigação e alguma orientação 

bibliográfica. 

 

Ao Prof. Catedrático da Psiquiatria Adriano Vaz-Serra dos Hospitais da Universidade de Coim-

bra, pela cedência de um dos instrumentos de investigação e orientação bibliográfica. 

 

À Prof. Doutora Rita Gaio, da Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, pelo saber transmi-

tido nas aulas de estatística durante o curso do mestrado e pelo apoio na fase de análise dos 

dados. 

 



Ao Dr Hipólito N´zwalo, Interno de Neurologia no Hospital de Faro, pelo apoio na recolha dos 

dados nos Hospitais de Faro e de Beja. 

 

À Enfermeira Coutinho e à sua equipe da Unidade Oncológica-Ambulatório no Hospital de São 

João, pelo apoio e colaboração na recolha dos dados. 

 

Ao Enfermeiro Victor Brasileiro e à sua equipe da Unidade Oncológica-Ambulatório no Hospital 

Geral de Santo António, pelo apoio e colaboração na recolha dos dados. 

 

Aos Responsáveis do Hospital de São João, Hospital Geral de Santo António, Hospital de Faro e 

Hospital de Beja pela autorização à realização do estudo. 

  

Não poderia deixar de expressar o meu grande apreço pelo meu Mestre e Professor dos meus 

orientadores, Professor Catedrático António Pacheco Palha, pelo saber transmitido duma forma 

continuada e pelo apoio ao meu país, Moçambique, no desenvolvimento da Psiquiatria e Saúde 

Mental. 

 

Ao meu orientador, Prof. Doutor Manuel Fernandez Esteves, pelo apoio, saber, rigor e postura 

científica, em investigação, que foi transmitindo ao longo deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Resumo 

 

A síndrome de burnout é uma síndrome multidimensional constituída pelas dimensões exaustão 

emocional, despersonalização ou desumanização e reduzida realização pessoal no trabalho, 

como resposta a um stress crónico ocupacional, associado à falta de estratégias de superação do 

mesmo.  

 

Esta entidade tem despertado atenção de vários organismos, nomeadamente a Organização Mun-

dial de Saúde, Organização Mundial do Trabalho, dentre várias outras entidades, devido ao seu 

impacto a nível individual, organizacional, familiar e a alguns comportamentos desadaptados que 

poderão estar associados com o consumo de substâncias tóxicas e drogas ilícitas pela parte dos 

afectados, para além de outras complicações como depressão, ansiedade e conflitos laborais. 

 

A situação descrita leva a um estado caracterizada por uma sensação de exaustão emocional, 

física, com a constatação de falta de energia, para levar avante as actividades profissionais. 

Assim sendo, o trabalho diário decorre duma forma penosa e dolorosa. Apesar de poder ser 

desencadeada por qualquer tipo de actividade, ela é muito comum em indivíduos com activida-

des dirigidas a pessoas e que requeiram contacto muito próximo e, principalmente, do tipo emo-

cional. É dentro desta filosofia que se tem encontrado um número considerável de atingidos entre 

as pessoas que se dedicam às profissões de ajuda e, no caso concreto, os médicos e enfermeiros 

na oncologia. 

 

Com o presente trabalho pretende-se avaliar a importância da síndrome de burnout em médicos e 

enfermeiros cuidadores de pacientes em tratamento ambulatório nos serviços de oncologia, ava-

liação da influência dos factores sóciodemográficos no surgimento desta entidade e sua relação 

com as estratégias de coping. O estudo visa contribuir para uma melhor análise e compreensão 

desta problemática, no contexto da oncologia.  

 

Para melhor compreensão do estudo, estruturamos o nosso trabalho em duas partes. Na primeira 

parte faz-se uma abordagem geral sobre a importância do Trabalho para o ser humano, aborda-

gem sobre o stress no geral e o stress ocupacional, em particular, burnout e seus factores causais 

ou agravantes e no fim abordam-se as estratégias de coping. A segunda parte constitui o estudo 

efectuado em 46 profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) das unidades oncológicas em 

ambulatório no Hospital de São João, Hospital Geral Santo António, Hospital de Beja e de Faro. 



Aos participantes foram aplicados três instrumentos: Inventário Sóciodemográfico, Inventário de 

Burnout (C. Manita, 2003) e o Inventário de Resolução de Problemas (Vaz-Serra, 1987). 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitem-nos concluir que a nossa amostra apresenta níveis 

médios a baixos de burnout. Quando comparados estes valores, não são alarmantes, mas preocu-

pantes, pois muitas das vezes os profissionais que padecem não reconhecem este fenómeno e tão 

pouco procuram ajuda, tornando-se, deste modo, um problema crónico bastante debilitante. 

Pôde-se constatar que a amostra apresentou burnout médio e alto em cerca de 63% na dimensão 

exaustão emocional, em 15,2% na dimensão despersonalização e, em 47,8% na dimensão reali-

zação pessoal. 

 

As variáveis filhos, coping, actividade diversificada, correlacionaram-se de forma significativa e 

negativa com a dimensão exaustão emocional, explicando 32,8% da variabilidade desta dimen-

são e sendo as duas primeiras as com maior valor preditivo. As variáveis passatempos, partici-

pação em congressos/formações correlacionaram-se de forma significativa e positiva para a pri-

meira e negativa para a segunda com a dimensão despersonalização, explicando 10% da variabi-

lidade desta dimensão e sendo a variável passatempos a com maior valor preditivo. As variáveis 

filhos, actividade diversificada, tiveram uma correlação positiva e a variável vínculo laboral uma 

correlação negativa com a dimensão realização pessoal, explicando 22,1% da variabilidade desta 

dimensão e sendo as variáveis filhos, vínculo laboral as com maior valor preditivo.  

 

A variável filhos, actividade diversificada, apareceram, neste estudo, como factores protectores 

contra o burnout na dimensão exaustão emocional e realização pessoal. A dimensão desperso-

nalização teve como factor protector a participação em congressos ou formações, enquanto a 

variável passatempos funcionou como factor de risco para o seu desenvolvimento. O vínculo 

laboral definitivo apareceu como factor de risco para o desenvolvimento do burnout na dimensão 

realização pessoal, onde os indivíduos com este vínculo obtiveram menor realização pessoal e 

consequentemente maior burnout nesta dimensão. O controlo interno/externo dos problemas 

apareceu como a principal estratégia de coping correlacionada de forma significativa com as 

dimensões exaustão emocional e realização pessoal. Os resultados obtidos, se bem que ainda 

modestos, permitem apontar algumas linhas orientadoras em relação a investigações futuras e à 

implementação de alguns mecanismos preventivos no local de trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Stress, Burnout, Oncologia, Médico, Enfermeiro, Coping. 



Abstract 

Burnout syndrome is a multidimensional syndrome consisting of the dimensions emotional ex-

haustion, depersonalization or dehumanization and reduced personal accomplishment at work as 

a response to chronic occupational stress associated with lack of strategies to overcome it. 

 

This entity has attracted attention from several agencies including the World Health Organiza-

tion, International Labour Organization, among various other entities, because of its impact at 

individual, organizational, family level and some maladaptive behaviour that may be associated 

with substance use of toxic and illegal drugs by those affected, in addition to other complications 

such as depression, anxiety and labour disputes. 

 

The situation described above leads to a state characterized by a feeling of emotional and physi-

cal exhaustion, with the finding of lack of energy, to carry out professionals activities. Thus, the 

daily works takes place in a distressing and painful way. Although it can be triggered by any 

type of activity, it is very common in people with activities to people and requiring very close 

contact, and specially the emotional type. It is within this philosophy that has been found a con-

siderable number of affected among people who are dedicated to helping professionals, and in 

this case, physicians and nurses in oncology. 

 

The present work aims to assess the importance of burnout in physicians and nurses caring for 

patients in outpatient treatment services in oncology, assessment of the influence of sociodemo-

graphic factors in the emergence of this entity and its relationship with coping strategies. The 

study, also, aims to contribute to a better understanding and analysis of this issue in the context 

of oncology. 

 

To better understand the study, we structure our work into two parts. In the first part is a general 

approach on the importance of work for humans, an approach on stress in general and occupa-

tional stress, in particular, burnout and its causes or aggravating factors and, finally, the coping 

strategies. The second part is the study conducted in 46 professionals (physicians and nurses) of 

outpatient cancer units at São João Hospital, Santo António General Hospital and Hospital of 

Beja and Faro. To the participants were applied three instruments: Sociodemographic Schedule, 

Burnout Inventory (C. Manita, 2003) and Problem-Solving Inventory (Vaz-Serra, 1987). 

 



The results of this study allow us to conclude that our sample has the lowest average levels of 

burnout. Comparing these figures are not alarming, but worrying, because very often the profes-

sionals who suffer neither know this and nor seek help, becoming thus a chronic problem and 

quite debilitating. It was found that the sample had medium and high burnout average by about 

63% in the dimension emotional exhaustion, 15,2% in the depersonalization dimension, and 

47,8% in personal accomplishment dimension. 

 

Variables having sons, coping, diversified activity, correlated significantly and negatively with 

emotional exhaustion dimension, explaining 32.8% of the variability of this dimension and the 

first two with the greatest predictive value. Variables hobbies, participation in confe-

rences/training correlated significantly and positively to the first and negative for the second with 

the depersonalization dimension, explaining 10% of the variability of this dimension and hobbies 

was found to be the variable with greater predictive value. Variables having sons, diversified 

activity, had a positive correlation and the variable employment status had a negative correlation 

with the dimension personal accomplishment, explaining 22.1% of the variability of this dimen-

sion and the variables having sons, employment status were found with the greatest predictive 

value.  

 

The variable having sons, diversified activity, appeared in this study as protective factors against 

burnout in the dimension emotional exhaustion and personal accomplishment. The participation 

in conferences or training was protective factor for the dimension depersonalization, while the 

variable hobbies worked as a risk factor for its development. The final employment status 

emerged as a risk factor for the development of burnout on personal accomplishment dimension, 

where individuals with this bond had lower achievement and consequently higher burnout in this 

dimension. Internal/external control of problems appeared as the main coping strategy correlated 

significantly with the dimensions emotional exhaustion and personal accomplishment. The re-

sults, although still modest, may point out some guidelines for future investigations and the im-

plementation of some preventive mechanism at work.  

 

Key Words: Stress, Burnout, Oncology, Physician, Nurse, Coping. 
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Introdução 

Com o presente trabalho, pretende-se avaliar a importância da síndrome de burnout no pessoal 

médico e de enfermagem das unidades oncológicas - ambulatório do Hospital de São João, 

Hospital Geral de Santo António, Hospital de Faro e Beja. 

 

Segundo Maslach e Jackson (1986, cit. in Benevides-Pereira, 2002) “burnout é uma síndrome 

multidimensional constituída por exaustão emocional, desumanização e reduzida realização 

pessoal no trabalho”. Esta entidade surge como resposta a um stress crónico ocupacional asso-

ciado à falta de estratégias de superação do mesmo. Esta situação leva a um estado de exaustão 

emotiva, caracterizada por uma sensação de exaustão emocional, física e com uma constatação 

da falta de energia, para levar avante as actividades profissionais. Assim sendo, o trabalho diário 

decorre duma forma penosa e dolorosa. 

 

Maslach, Jackson e Leiter (1996, cit. in Guimarães e Grubit, 2004) referem que a desumaniza-

ção-despersonalização se revela através de atitudes de distanciamento emocional em relação as 

pessoas a quem deve-se prestar os serviços e aos colegas. Dizem ainda os autores que os contac-

tos se tornam impessoais, desumanos e sem afectividade. A desumanização cursa com uma 

diminuição da realização pessoal nos afazeres laborais, perdendo-se assim a satisfação e eficiên-

cia no trabalho. Do ponto de vista emocional, há um sentimento de descontentamento pessoal e 

perda de sentido do trabalho, o qual é encarado como um fardo. O burnout surge como uma 

maneira de enfrentar, mesmo de forma inadequada, o stress crónico imposto pelo trabalho na 

falta de estratégias de superação. 

 

O processo de burnout pode ser desencadeado por qualquer tipo de actividade, embora algumas 

profissões tenham sido apontadas como mais predisponentes pelas características próprias das 

mesmas: actividades dirigidas a pessoas e que requeiram contacto muito próximo, e principal-

mente do tipo emocional. É dentro desta filosofia que se tem encontrado um número considerá-

vel de atingidos entre as pessoas que se dedicam a docência, medicina, psicologia, enfermagem, 

etc. 

 

Os profissionais de saúde, em particular, os enfermeiros estão predispostos a desenvolver bur-

nout pelas características do seu trabalho: trabalham directamente e intensamente com pessoas 

em sofrimento. Dentre os profissionais de saúde são os que mais tempo passam com os pacientes 
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nas unidades de internamento ou de tratamento em ambulatório. Em particular, os enfermeiros 

que trabalham nos sectores da oncologia, muitas das vezes, se sentem esgotados pelo facto de 

darem muito de si aos seus doentes e em compensação, pelas características da doença, recebe-

rem muito pouco. Num estudo efectuado por Luís Sá, em 2006, com 257 enfermeiros de oncolo-

gia, verificou que estes se encontravam mais desgastados emocionalmente, quando comparados 

com enfermeiros de outros sectores. 

 

Com o presente trabalho pretende-se avaliar a importância da síndrome de burnout em profis-

sionais de saúde cuidadores dos pacientes com doenças neoplásicas em tratamento ambulatório 

nos serviços de oncologia, e avaliação da influência dos factores sóciodemográficos no surgi-

mento desta entidade, e sua relação com as estratégias de coping. 

 

O estudo visa contribuir para uma melhor análise e compreensão desta problemática, caracterís-

tica das profissões médicas e de enfermagem, num contexto paliativo (unidades de oncologia). 

Por outro lado, espera-se, que os resultados do estudo sejam um alicerce na delineação de algu-

mas estratégias preventivas do burnout, o que poderá permitir melhoria da qualidade de vida dos 

profissionais, melhoria dos cuidados prestados aos utentes e consequência última, melhor fun-

cionamento dos serviços. Espera-se também que seja uma base para um posterior estudo ao nível 

dos profissionais de saúde, pessoal administrativo e serventual das unidades sanitárias (cuidados 

primários) em Moçambique, minha terra natal. 

 

Para melhor compreensão da presente dissertação, estruturamos o nosso trabalho em duas partes. 

Na primeira parte faz-se uma abordagem geral sobre a importância do trabalho para o ser huma-

no, abordagem sobre o stress no geral e o stress ocupacional, em particular, burnout e seus facto-

res causais ou agravantes e no fim fala-se sobre estratégias de coping. A segunda parte da disser-

tação constitui a fase do estudo propriamente dito, abordando os objectivos do estudo, metodolo-

gia, amostra, resultados do estudo, discussão dos resultados e por fim a conclusão. 
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Pertinência e Justificação da Escolha do Tema 

- A escolha do tema teve origem na sugestão do meu Mestre em Psiquiatria Miguel Ângelo Bra-

gança (Meu Orientador do Internato em Psiquiatria no Hospital de São João) e corroborado pelo 

meu Professor e Mestre em Psiquiatria António José Pacheco Palha e por outro lado, na necessi-

dade individual de perceber o porque de algumas atitudes dos enfermeiros para com os seus 

pacientes, nomeadamente: frieza emocional, cinismo, falta de paciência e irritabilidade ao lidar 

com os seus clientes, situação que fui observando durante a minha formação como médico e no 

início do meu internato em Psiquiatria no Hospital Central de Maputo em Moçambique. É uma 

situação para a qual, julgo que Portugal não é excepção.  

 

- Segundo Luís Sá (2006) os enfermeiros estão predispostos a desenvolver o burnout pelas carac-

terísticas do seu trabalho; trabalham directamente e intensamente com pessoas em sofrimento; 

dentre os profissionais de saúde são os que mais tempo passam com os pacientes nas unidades de 

internamento ou de tratamento em ambulatório; os enfermeiros que trabalham em áreas de onco-

logia, muitas das vezes, sentem-se esgotados pelo facto de darem muito de si aos seus doentes e 

em troca, pelas características da doença, receberem muito pouco.  

 

- O serviço de enfermagem sofre impacto total, imediato e concentrado do stress que advém do 

cuidado dos doentes, sendo que o contacto constante com pessoas doentes ou acometidas fisica-

mente, a incerteza no restabelecimento do paciente, o cuidar do paciente portador de doenças 

incuráveis, o confronto com a realidade do sofrimento e da morte bem como a execução de tare-

fas repulsivas e desgastantes são situações geradoras de stress para a equipe de enfermagem 

(Menzies, 1983, cit. in Kitzie e Rodrigues, 2008). 

 

- Os médicos comparados com os gestores têm um nível superior de hormonas de stress e, quan-

do comparados com dentistas e profissionais de direito, apresentam aumento na incidência de 

enfarte de miocárdio e angina e morrem mais precocemente (Scott e Hawk, 1986, cit. in Frasqui-

lho, 2005). 

 

- O distress médico alastra para a vida familiar, o que se repercute em frequente conflitualidade, 

as taxas de divórcio aumentam vinte vezes mais em relação a população geral (Gabbard e 

Meninger, 1988, cit. in Frasquilho, 2005). 
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- A doença psiquiátrica em médicos tem uma prevalência superior à da população geral, onde 

47% têm um rastreio positivo para doença mental lata e 29% sintomas clínicos de depressão 

(Scott e Hawk, 1986, cit. in Frasquilho, 2005). 

 

- Os médicos recorrem a tóxicos para aliviarem o sofrimento emocional: 12% a 14% dos médi-

cos abusam de álcool ou dependem de substâncias tóxicas. Os internos de especialidade utilizam 

substâncias psicotrópicas para se “energizarem” ou relaxarem quando tal é desejável (Talbot, 

Benson e Benson, 1980, cit. in Frasquilho, 2005). 

 

- A taxa de suicídio é mais elevada nos médicos do que na população geral (Center et al., 2004, 

cit. in Frasquilho, 2005), e os suicídios representam 38% das mortes prematuras em médicos e 

são 4 vezes superiores nas mulheres relativamente a população geral e a qualquer outro grupo 

profissional (Arnetz et al., 1987, cit. in Frasquilho, 2005). 

 

- Diferentemente de trabalhadores de outras profissões, os médicos perante o seu sofrimento físi-

co e emocional, não procuram ajuda, automedicam-se e, além disso, negligenciam as suas neces-

sidades quanto à saúde e 70% não fazem check-up regular, sendo que 60% dos médicos de famí-

lia não vão ao médico (Miller e McGowen, 2000, cit. in Frasquilho, 2005). 

 

Ficou bem claro nesta breve justificação da pertinência da escolha do tema, a existência de facto-

res de vulnerabilidades específicos nas profissões médica e de enfermagem, que os tornam sus-

ceptíveis ao stress ocupacional, em conjugação com factores como a incapacidade de lidar ade-

quadamente com a morte, incapacidade de providenciar suporte emocional aos familiares dos 

pacientes em fase terminal, conflito laboral interpessoal, sobrecarga de trabalho, ambiguidade de 

papéis e muito mais como poderá observar-se mais adiante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parte I - Enquadramento Teórico 

Capítulo 1: Trabalho, Stress, Burnout e Estratégias Preventivas. 
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1.0 - Importância do Trabalho. 

Segundo Probert (1990, cit. in Kendall et al., 2000) qualquer discussão acerca do stress no traba-

lho deve evitar a impressão de que o trabalho é uma actividade psicologicamente perigosa, pois 

não é necessariamente e inerentemente stressante. Contudo, o valor intrínseco do trabalho para a 

saúde e satisfação da vida dos trabalhadores é bem reconhecido.  

O trabalho é de facto uma actividade que pode ocupar grande parcela do tempo de cada indiví-

duo e do seu convívio em sociedade. Dejours (1992, cit. in Trigo et al., 2007) afirmava que o 

trabalho nem sempre possibilita realização profissional. Pode, ao contrário, causar problemas 

desde insatisfação até exaustão.  

Muito cedo, filósofos tais como Freud e Adler sustentaram que o trabalho faz parte integral da 

base da existência humana. Erikson (1950, cit. in Kendall et al., 2000) na sua bem aceite Teoria 

do Desenvolvimento, notou a importância do trabalho para a identidade de cada indivíduo. Mas-

low (1968, cit. in Kendall et al., 2000), teórico motivacional, tem sugerido que o trabalho não só 

preenche as necessidades básicas para segurança, alimentos ou abrigo, mas também proporciona 

um meio pelo qual níveis superiores, tais como necessidade de competência, significado e com-

promisso social são cumpridos.  

 

Investigadores têm demonstrado que o trabalho está integralmente envolvido no processo da 

identidade e desenvolvimento da auto-estima (Winefield, Tiggemann e Goldney, 1993, cit. in 

Kendall et al., 2000). O trabalho desempenha, assim, um papel importante na vida das pessoas e 

exerce uma influência importante sobre o seu sentimento de bem-estar e identidade (Barling, 

1990; Feather, 1990, cit. in Kendall et al., 2000). Proporciona um meio pelo qual as pessoas se 

identificam na sociedade (Symanski, Ryan, Merz, Trevino e Johnston-Rodriguez, 1996, cit. in 

Buys e Rennie, 2001) e pode ser influenciado pelos factores económicos, sociais, culturais e 

individuais. 

 

Segundo Kielhofner (1995, cit. in Kendall et al., 2000), a identidade da pessoa é, em função dos 

seus papéis sociais validados, particularmente os associados à ocupação. Consequentemente, a 

perda de tais papéis valorizados, pode levar ao distress psicológico e consequente perda da fun-

ção. 
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Para muitos, a perda do trabalho tem sido associado com reacções extremamente negativas que 

incluem distress psicológico ou fisiológico, perda do contacto social e suicídio (Jahoda, 1979; 

Marshall e Hodges, 1981; Keita e Sauter, 1992; Winefield, 1995, cit. in Kendall et al., 2000). 

 Vários estudos, internacionais, têm encontrado relação entre desemprego e uma série de medi-

das de saúde precária. Além da perda dos rendimentos, o desemprego conduz a uma degradação 

das relações sociais e um aumento do stress e ansiedade (Junankar, 1991, cit. in Kendall et al., 

2000), solidão e degradação da posição social (Leeflang, Klein-Hesselink e Spruit, 1992), redu-

ção do suporte social, saúde precária, maior incidência de deficiências e doença crónica (Mac-

kenbach, 1992; Townsend e Davidson, 1992; Mathers, 1994, cit. in Kendall et al., 2000). Meta-

análises de 16 estudos longitudinais sobre o impacto do desemprego na saúde mental apoiaram a 

alegação de que o desemprego tem um efeito negativo (Athanasou, 1999, cit. in Kendall et al., 

2000).  

 

Além dos relatórios de níveis mais elevados de sofrimento psíquico após prolongados períodos 

de desemprego, a maioria das pessoas desempregadas expressam um forte desejo de voltar a tra-

balhar (Weiner, Oei e Creed, 1999, cit. in Kendall et al., 2000). As razões mais comummente 

citadas para querer trabalhar, envolvem os ganhos psicológicos e sociais. Claramente, pessoas 

procuram ganhos intrínsecos no seu emprego, para além, das tradicionais recompensas extrínse-

cas (remuneração financeira, promoção, segurança e status social) (Herzberg, Mausner e Sny-

derman, 1959). Dada a importância do trabalho e o número total das horas dispendidas no traba-

lho pelos empregados, não é surpreendente que seja potencial fonte e lugar significativo de 

stress. 
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2.0 - Stress 

2.1 - Visão Histórica do Conceito Stress. 

É sabido por todos que, diariamente, a vida das pessoas é marcada por centenas de acontecimen-

tos que variam de magnitude, duração e impacto, e que vão exigir uma capacidade de adaptação 

por parte destas. De facto, mais do que nunca, as pessoas deparam-se com a dura tarefa de terem 

que responder, de forma adaptativa, às frequentes ocorrências, e mudanças, não só do meio 

social contextual, mas também das resultantes do processo de desenvolvimento físico e psicoló-

gico individual. É no contexto destas mudanças que ocorrem muitas das vezes as situações de 

stress. 

 

O termo stress provém de verbo latino stringo, stringere, strinxi, strictum que significa: apertar, 

comprimir, restringir. A expressão existe na língua inglesa já desde o século XIV, tendo sido 

utilizada durante bastante tempo, para designar tensões ou pressões de natureza física (Shaffer, 

1982, cit. in Vaz-Serra, 1988). 

 

Apenas no século XIX é que o conceito se alargou para passar a significar, também, as pressões 

que incidem sobre um órgão corporal ou sobre a mente humana. Ao longo da história do estudo 

deste fenómeno foram sendo delineadas diferentes definições e formas de conceptualização do 

stress. Destacam-se três abordagens predominantes: perspectiva do estímulo, perspectiva fisioló-

gica, e perspectiva psicológica que contempla dois subtipos: modelo de interacção e modelo 

transaccional (Lazarus, 1966; Fletcher, 1988, Cox, 1993, cit. in Cox et al., 2000). 

 

Vaz-Serra (1988, citando Monat e Lazarus, 1985) refere que costumam ser distinguidos três tipos 

diferentes de stress: sistémico relacionado, primariamente, com as perturbações dos sistemas 

teciduais; psicológico quando há factores cognitivos que levam a avaliação da ameaça e social 

quando ocorre perturbação dum sistema social. 

2.2 - Perspectivas do Conceito Stress 

Concluiu-se de diferentes opiniões na literatura científica sobre o stress que há, essencialmente, 

três abordagens diferentes e sobrepostas para a definição e o estudo do stress (Lazarus, 1966; 

Fletcher, 1988, Cox, 1993, cit. in Cox et al., 2000):  
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- A primeira abordagem conceitua o stress ocupacional como uma característica aversiva ou 

nociva do ambiente de trabalho e, em estudos relacionados, trata-o como uma variável indepen-

dente - causa ambiental de doença. Isso tem sido chamado de abordagem do estímulo. 

  

- A segunda abordagem, por outro lado, define o stress em termos de efeitos fisiológicos comum 

a uma ampla gama de estímulos aversivos ou nocivos. Trata o stress como uma variável depen-

dente de uma determinada resposta fisiológica à um ambiente prejudicial ou ameaçador. Isso tem 

sido chamado de abordagem fisiológica.  

 

- A terceira abordagem conceitua stress no trabalho, em termos da interacção dinâmica entre a 

pessoa e o seu ambiente de trabalho. Quando estudado, o stress ou é inferido a partir da existên-

cia da interacção problemática indivíduo-ambiente ou avaliado em termos dos processos cogni-

tivos e reacções emocionais que sustentam as interacções. Esta abordagem foi denominada 

“abordagem psicológica”. A abordagem do estímulo e fisiológica constituem as teorias pionei-

ras sobre o stress, enquanto a abordagem psicológica caracteriza a teoria contemporânea do 

stress. 

 

 2.2.1 - Stress Sob Perspectiva do Estímulo. 

Esta abordagem trata o stress como um estímulo característico do ambiente da pessoa, geralmen-

te concebido em termos de carga ou nível de exigência colocada sobre o indivíduo, ou de algum 

elemento aversivo ameaçador ou nocivo no ambiente (Cox e Mackay, 1981; Fletcher, 1988, cit. 

in Cox et al., 2000).  

 

O stress ocupacional é tratado como uma propriedade do ambiente de trabalho e, normalmente, 

como um aspecto objectivamente mensurável desse ambiente. Symonds (1947, cit. in Cox et al., 

2000) escreveu, em relação a distúrbios psicológicos na tripulação da Royal Air Force, que o 

stress é o que acontece com o homem, não o que acontece nele, é um conjunto de causas não um 

conjunto de sintomas. Um pouco mais tarde, Spielberger (1976, cit. in Cox et al., 2000) argu-

mentou, no mesmo sentido, que o termo stress deve referir-se às características objectivas das 

situações. 

 

Segundo esta perspectiva do estímulo, o stress foi dito produzir uma reacção de tensão que, 

embora muitas vezes reversível poderia, por vezes, revelar-se irreversível e prejudicial (Cox e 

Mackay, 1981; Sutherland e Cooper, 1990, cit. in Cox et al., 2000). O conceito de um limiar de 
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stress surgiu dessa maneira de pensar e as diferenças individuais deste limiar têm sido usadas 

para explicar diferenças individuais na resistência e vulnerabilidade ao stress. 

 

 

 2.2.2 - Stress Sob Perspectiva Fisiológica 

A abordagem fisiológica à definição e estudo do stress recebeu o seu ímpeto inicial do trabalho 

de Hans Selye (1950,1956, cit. in Cox et al., 2000). Definiu o stress como um estado manifesta-

do por uma síndrome específica que consiste em todas as alterações não específicas, dentro do 

sistema biológico que ocorrem quando este é desafiado por estímulos aversivos ou nocivos. 

 

O stress é tratado como uma síndrome de resposta fisiológica generalizada e inespecífica. Duran-

te muitos anos, a resposta ao stress foi amplamente concebida em termos da activação dos dois 

sistemas neuroendócrino, a hipófise anterior-sistema adrenal cortical e o sistema simpático-

adrenal medular (Cox e Cox, 1985; Cox et al., 1983, cit. in Cox et al., 2000). Hans Selye (1950, 

1956) argumentou que a resposta fisiológica é trifásica na natureza, e que envolve um estágio 

inicial de alarme (activação simpático-adrenal medular), seguido por uma fase de resistência 

(activação adrenal cortical) dando lugar, em algumas circunstâncias, para uma fase final de esgo-

tamento (reactivação terminal do sistema simpático-adrenal medular).  

 

A elicitação repetida, intensa ou prolongada desta resposta fisiológica, tem sido sugerido, que 

aumenta o desgaste do corpo e contribui para o que Selye (1956, cit. in AESST, 2000) chamou 

de doenças de adaptação. Este termo, aparentemente paradoxal, surge do contraste entre as van-

tagens imediatas e a curto-prazo concedidas pela resposta fisiológica ao stress (mobilização de 

energia para uma resposta activa comportamental) e as desvantagens a longo prazo (aumento do 

risco para certas doenças do stress).  

 

Scheuch (1996, cit. in AESST, 2000) considera o stress como uma das actividades psicofisioló-

gicas dos seres humanos quando tentam se adaptar às mudanças no meio externo e interno. Esta 

actividade diz respeito a quantidade e qualidade da relação entre as exigências e as capacidades 

individuais somáticas, psicológicas e sociais ou recursos dum material específico e ambiente 

social. 

 

Scheuch, por outro lado, entende o stress como uma actividade reactiva a um estado de pertur-

bação da homeostase das funções orgânicas, funções psicológicas e ou na interacção entre o ser 
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humano e seu ambiente social. A adaptação segue os princípios da economização da função, o 

princípio da minimização de esforços, e o princípio do bem-estar. Stress, em si, é a expressão de 

uma desordem destes princípios (Scheuch, 1990, 1996, cit. in AESST, 2000). 

 

 - Criticas às abordagens do estímulo e fisiologia 

Foram feitas duas críticas específicas a estas duas abordagens, sendo a primeira empírica, e a 

segunda conceitual. Primeiro, estes dois modelos não justificam adequadamente os dados 

actualmente existentes.  

 

Em relação ao modelo do estímulo, pode ser utilizado como exemplo o modelo dos efeitos do 

ruído sobre o desempenho e conforto. Os efeitos do ruído sobre o desempenho de tarefas não são 

uma simples função de sua intensidade ou frequência, mas estão sujeitos tanto à sua natureza e às 

diferenças individuais e o contexto (Flanagan et al., 1998; Ahasan et al., 1999 cit. in Cox et al., 

2000).  

 

Os níveis de ruído, que normalmente são perturbadores, podem ajudar a manter o desempenho 

de tarefas quando os indivíduos estão cansados ou fatigados (Broadbent, 1971, cit. in Cox et al., 

2000), enquanto níveis mais elevados de música podem ser livremente escolhido em situações 

sociais e de lazer. Scott e Howard (1970, cit. in Cox et al., 2000) escreveram: determinados 

estímulos, por força do seu significado original para indivíduos particulares, podem revelar 

problemas apenas para eles; outros estímulos, em virtude do seu significado partilhados, são 

susceptíveis de provocar problemas a um número maior de pessoas. Esta declaração implica a 

mediação do factor cognitivo, bem como o situacional ou contextual no processo de stress glo-

bal.  

 

A equiparação simples de exigência com o stress tem sido associado com a crença de que uma 

certa quantidade de stress está relacionado com o desempenho máximo (Welford, 1973, cit. in 

Cox et al., 2000) e, eventualmente, a boa saúde. A crença em níveis óptimos de stress tem sido 

utilizada, por vezes, para justificar práticas de má gestão.  

 

O modelo fisiológico é igualmente aberto a críticas. Tanto a não-especificidade como a evolução 

temporal da resposta fisiológica a estímulos aversivos e nocivos têm mostrado ser diferentes das 

descritas por Selye (1950, 1956, cit. in AESST, 2000) e exigidas pelo modelo Mason (1968, 

1971). Mason (1971, cit. in Cox et al., 2000) demonstrou que alguns estímulos físicos nocivos 
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não produzem resposta ao stress na sua totalidade. Citou, em particular, os efeitos do calor. Além 

disso, Lacey (1967, cit. in Cox et al., 2000) argumentou que as baixas correlações entre as dife-

rentes componentes fisiológicas da resposta ao stress, não são consistentes com a noção de uma 

síndrome de respostas identificáveis. Há também uma dificuldade em distinguir entre as mudan-

ças fisiológicas secundárias aos stress e aquelas que não, tanto mais que o primeiro pode estar 

dissociado no momento do stressor (Fisher, 1986, cit. in Cox et al., 2000).  

 

Há actualmente muita pesquisa que sugere que, se a síndrome da resposta ao stress existe não 

será não-específica. Existem diferenças subtis, mas importantes no padrão global de resposta. Há 

evidências, por exemplo, da diferenciação na resposta das catecolaminas (reflectindo a activação 

simpático-adrenal medular) a situações stressantes (Cox e Cox, 1985, cit. in Cox et al., 2000).  

 

Diversas dimensões têm sido sugeridas como base nesta diferenciação, mas a maioria referem-se 

a um esforço de diferentes tipos, por exemplo, física e psicológica (Dimsdale e Moss, 1980; Cox 

et al., 1985, cit. in Cox et al., 2000). Dimsdale e Moss (1980b, cit. in Cox et al., 2000) examina-

ram 10 médicos jovens empenhados em falar em público, e constataram que, apesar de ambos os 

níveis de adrenalina e noradrenalina aumentarem sob esse conjunto de exigências, os níveis de 

adrenalina são muito mais sensíveis. Esta sensibilidade foi associada com sentimentos de excita-

ção emocional que acompanhou o discurso público.  

 

Cox et al., (1985, cit. in Cox et al., 2000) analisaram a resposta fisiológica a três diferentes tipos 

de tarefas associadas a ciclo repetitivo de trabalho curto: as taxas de excreção urinária das cate-

colaminas foram medidas através de uma adaptação da técnica de ensaio de Diament e Byers 

(1975). Ela descobriu que tanto a adrenalina como a noradrenalina foi sensível às características 

do trabalho, tais como regime e ritmo de remuneração. Foi sugerido que a activação de noradre-

nalina foi relacionada à actividade física inerente as várias tarefas, aos constrangimentos e frus-

trações do presente, enquanto a activação da adrenalina estava mais relacionada a sentimentos de 

esforço e stress.  

 

A outra crítica é que estes modelos do stress, na perspectiva do estímulo e fisiologia, são concei-

tualmente datados e definidos dentro de um paradigma, relativamente simples, estímulo-resposta, 

e em grande parte ignoram as diferenças individuais de natureza psicológica, processo perceptivo 

e cognitivo que poderiam sustenta-lo (Sutherland e Cooper, 1990; Cox, 1990 e 1993, cit. in Cox 

et al., 2000).  
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Resumidamente, dizer que estes modelos tratam as pessoas como um veículo passivo para tradu-

zir os estímulos característicos do ambiente em parâmetros de resposta psicológica e fisiológica. 

Eles também ignoram as interacções entre a pessoa e os vários ambientes, que são uma parte 

essencial dos sistemas de abordagens baseados na biologia, comportamento e psicologia. Em 

particular, ignoram o contexto psicossocial e organizacional para o stress no trabalho, esquecen-

do a perspectiva holística do mesmo. 

 

 2.2.3 - Perspectiva Psicológica 

A terceira abordagem para a definição e o estudo do stress conceitua-se em termos da interacção 

dinâmica entre a pessoa e o seu ambiente de trabalho. Quando estudado, ou é inferido a partir da 

existência duma interacção problemática pessoa-ambiente ou em termos dos processos cogniti-

vos e reacções emocionais que sustentam as interacções.  

 

O desenvolvimento deste modelo tem sido, em certa medida, uma tentativa de superar as críticas 

às abordagens anteriores. Há, agora, um consenso crescente em torno desta abordagem para a 

definição de stress.  

 

As abordagens psicológicas para a definição de stress são largamente consistentes com a defini-

ção de riscos psicossociais da OIT (1986) e com a definição de bem-estar recomendada pela 

OMS (1986). São também consistentes com a literatura em desenvolvimento sobre a avaliação 

de riscos pessoais (Cox, 1993; Cox e Griffiths, 1995, 1996). Estas consistências e sobreposições 

sugerem um aumento da coerência no pensamento corrente em saúde e segurança ocupacional.   

 

As variantes desta abordagem psicológica dominam a teoria contemporânea do stress, que 

engloba dois modelos distintos: modelo de interacção e modelo de transacção. O modelo intera-

cional concentra-se nas características estruturais da interacção pessoa-ambiente de trabalho, 

enquanto o modelo transaccional está mais preocupado com os mecanismos psicológicos subja-

centes a essa interacção. Os modelos de transacção são primariamente concebidos para avaliação 

cognitiva e coping. Em certo sentido, representam uma evolução dos modelos de interacção, e 

são essencialmente coerentes entre si. 

 

Bem-estar é um estado mental dinâmico caracterizado pela harmonia razoável entre as habilida-

des da pessoa, suas necessidades, expectativas, exigências e oportunidades ambientais (OMS, 
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1986, cit. in Cox et al., 2000). A avaliação subjectiva do indivíduo é a única medida válida e 

disponível do bem-estar (Levi, 1992). 

2.3 - Stress Ocupacional 

 2.3.1 - Breves Considerações Sobre Stress no Trabalho 

Stress ocupacional e saúde no local de trabalho têm se tornado assunto de grande interesse 

durante as últimas décadas, a nível global. Dado o valor do trabalho nesta sociedade, a quantida-

de de tempo gasto no trabalho e as actuais mudanças que afectam a natureza do trabalho, não é 

de estranhar que o stress no trabalho esteja aumentar (Syzmanski, 1999, cit. in Kendall et al., 

2000). 

 

Como consequência da rápida mudança global da economia, as organizações operam em culturas 

de alta velocidade, eficiência e competição. Consequentemente os imperativos económicos e a 

necessidade de manter vantagem competitiva têm resultado em reestruturação e incerteza por 

parte dos trabalhadores. Como exemplo, os recursos humanos estão constantemente sendo redu-

zidos, pequenas organizações estão se fundindo ou sendo consumidas pelas organizações maio-

res e competitivas, onde a mudança é a única constante. 

 

Estas mudanças à natureza do trabalho, juntamente com a definição das mudanças na legislação, 

têm cimentado o caminho para um aumento alarmante das reclamações associadas com o stress 

crónico no trabalho. No passado, as reivindicações de stress eram principalmente associadas a 

experiências traumáticas ou de ameaça a vida, tais como a violência, lesões ou incidente crítico 

de algum tipo. Os profissionais com maior risco de experienciar este tipo de eventos incluem 

enfermeiros, médicos e paramédicos, polícias, oficiais prisionais, funcionários bancários e cui-

dadores comunitários (NIOSH, 1999, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

Nos últimos anos, contudo, o número de reivindicações tem aumentado progressivamente, e o 

motivo relatado para essas alegações já se afastou das condições traumáticas para as crónicas 

(Bull, 1996, cit. in Kendall et al., 2000). Este tipo de stress acarreta enormes custos, sejam finan-

ceiros ou em termos humanos, e difíceis de quantificar como resultado de estatísticas enganosas, 

falta de relato dos casos, rotatividade do pessoal e a inconsistência no registo dos mesmos. 
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 2.3.2 - Definição de Stress Ocupacional 

O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional define Stress Ocupacional como a res-

posta emocional e física prejudiciais que ocorrem quando os requisitos do trabalho não se ade-

quam as capacidades, recursos, ou necessidades do trabalhador (NIOSH, 2008). 

 

Quando existe um desequilíbrio entre as exigências ocupacionais e os recursos ambientais ou 

pessoais com que conta o trabalhador, então, se apresentam uma série de reacções, que podem 

incluir: respostas fisiológicas (aumento do ritmo cardíaco ou da pressão arterial, hiperventilação, 

assim como secreção das hormonas de stress tais como adrenalina e cortisol, respostas emocio-

nais (sentir-se nervoso ou irritado), respostas cognitivas (redução ou limitação na atenção e per-

cepção, falta de memória), e reacções comportamentais (agressividade, conductas impulsivas, 

cometer erros). Quando se está em estado de stress, geralmente, uns se sentem tensos, preocupados, 

menos vigilantes ou atentos e menos eficientes na execução das suas tarefas (OMS, 2008). 

 

É importante recordar que nem todo stress é negativo ou mau. Hans Selye (1976) no seu trabalho 

sobre stress, desde cedo, conceptualizou duas categorias, nomeadamente o bom ou stress desejá-

vel (eustress) e o ruim ou stress indesejável (distress). Eustress é prazeroso ou pelo menos exi-

gente, e pode produzir efeitos positivos tais como maximização da produção e criatividade. Iro-

nicamente, sem este estímulo positivo, a vida poderia tornar-se stressante.  

 

Em contrapartida, distress é evidente quando a pessoa percebe a si mesmo sem capacidades para 

controlar um evento stressante. O Distress é susceptível resultar na perda da produtividade e um 

declínio em todos níveis de bem-estar. Embora todas pessoas manifestem resposta ao stress, as 

reacções variam largamente entre indivíduos. Mesmo a nível fisiológico, quando confrontada 

com um stressor major, algumas pessoas vivenciam um rápido aumento da frequência cardíaca, 

enquanto outros sentem um aperto no estômago ou cefaleias de tensão (Johansson, Cavalini e 

Pettersson, 1996, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

Stress é parte integrante da vida diária e simplesmente não pode ser evitado. As pessoas encaram 

estímulos várias vezes ao dia nos seus domínios pessoais e sociais, pois o trabalho é um aspecto 

essencial da existência humana. Apesar das investigações contínuas e interesse académico no 

conceito de stress, continua haver uma falta de consenso relativo à sua definição. Para complicar 

este assunto, stress é um termo usado em muitas diferentes formas (Lasky, 1995, cit. in Kendall 

et al., 2000). Quase sempre na linguagem coloquial, o termo stress é usado para denotar uma 
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resposta ou reacção a condições negativas. Na literatura empírica, este tipo de stress é usual-

mente referido como tensão e representa um nível variável (Spector e Jex, 1998).  

 

A segunda maior utilização do termo é em relação às exigências actuais colocadas sobre o 

homem. Do mesmo modo, a definição formal de stress no dicionário é a de exercer pressão ou 

tensão sobre um objecto ou uma pessoa (Macquarie Library, 1982), e estas exigências são 

geralmente referidas como stressores. No dicionário da língua portuguesa (Editora Porto, 2009), 

define-se stress como conjunto de perturbações psíquicas e fisiológicas, provocadas por agentes 

diversos, que prejudicam a realização normal do trabalho. 

 

O terceiro uso do termo, que é mais significativo neste contexto refere-se ao stress como um pro-

cesso. Este conceito reconhece o fato de que o stress é um conceito multifacetado, que ocorre 

num determinado tempo e de forma dinâmica, e que é influenciado pela interacção de uma mul-

tiplicidade de factores (Cotton, 1996, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

Neste contexto, Shirom (1982, cit. in Kendall et al., 2000) definiu stress como percepção indivi-

dual de que as exigências ambientais excedem a sua capacidade e recursos, levando a resulta-

dos negativos. Do mesmo modo, Hans Selye (1976) descreveu stress como um desequilíbrio 

entre os recursos do organismo e as exigências que lhe são feitas. 

 

O processo de stress também tem sido conceptualizado como plenamente recursivo e cíclico 

(Lazarus e Folkman, 1984, cit. in Kendall et al., 2000). Especificamente, os resultados físicos e 

psicossociais do processo do stress tem o potencial de influenciar os resultados futuros, tornan-

do-os stressores adicionais ou depletando os mecanismos de coping e os recursos disponíveis 

para o indivíduo. Consequentemente, o stress é um processo circular e constantemente em 

mudança, uma proposição que suscita implicações significativas para a investigação e prática.  

 

De acordo com a definição de stress-processo, o stress no trabalho tem sido descrito como uma 

incompatibilidade entre o indivíduo e seu ambiente de trabalho (Humphrey, 1998, cit. in Ken-

dall et al., 2000). Uma definição mais específica foi prestada pelo NIOSH (2008), que definiu 

stress no trabalho como sendo respostas emocional e física prejudiciais que ocorrem quando as 

exigências no trabalho não correspondem às capacidades, recursos e necessidades do trabalha-

dor.  
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Maslach (1986, cit. in Horta, 2005)) afirma que praticamente todas as definições da noção de 

stress se podem enquadrar em três categorias: 

 

- stress enquanto estímulo: condição do meio ambiente disruptiva e disfuncional para o indiví-

duo; 

 

- stress enquanto resposta: padrões e reacções fisiológicas/psicológicas evidenciadas pelos indi-

víduos que se encontram sob a pressão de um ambiente disfuncional e ou perturbador; 

 

- stress enquanto processo de interacção ou transacção: concepção mais recente, sendo o stress 

consequência da interacção entre os estímulos ambientais e as respostas individuais. É por esta 

razão que uma situação poderá ser stressante para um indivíduo e para outro constituir um desa-

fio.  

 

Contudo, não existe stress se não existirem circunstâncias desencadeadoras a que o indivíduo é 

sensível. Estas circunstâncias têm origem no ambiente externo e no ambiente interno (Vara, 

2007) e a sua natureza pode ser endógena ou exógena (Bugard, 1974). Vaz-Serra (2000, cit. in 

Silva, 2008) enuncia os principais acontecimentos, usualmente assinalados como geradores de 

stress: 

 

- Acontecimentos traumáticos - situações dramáticas que afectam simultaneamente um número 

grande de indivíduos de uma determinada região ou agregado populacional. Por exemplo, uma 

guerra, reactivação de um vulcão ou a queda de um avião. Dentro destes acontecimentos inse-

rem-se outros casos que, pela sua gravidade, têm impacto emocional sobre o indivíduo, tais 

como ameaça de morte, espancamento ou ser testemunha de homicídio;  

 

- Acontecimentos significativos de vida - numa linguagem figurada simbolizam uma “martelada” 

que, de repente, ocorre na vida do indivíduo, como por exemplo situações de separação ou de 

divórcio, a saída de um filho de casa, a morte de um cônjuge ou de um familiar chegado. Provo-

cam danos ou ameaças de grande proporção humana, que embora não tão graves como nos acon-

tecimentos traumáticos, podem até determinar a alteração do estilo de vida do indivíduo; 

 

- Situações crónicas indutoras de stress - segundo Wheaton (1994, cit. in Vaz-Serra, 1999) 

“dizem respeito a problemas e assuntos perturbadores que, são tão regulares no desempenho dos 
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papéis e das actividades diárias de um indivíduo, que se comportam como se fossem contínuos 

(…) conduzindo a um processo lento de envenenamento cujo fim não se adivinha”. São exem-

plos disto ter frequentemente tarefas a realizar com um prazo limite e ter conflitos com o cônjuge 

e/ou colegas de trabalho; 

 

- Micro indutores de stress - dizem respeito aquelas situações do dia-a-dia que se tornam irritan-

tes, frustrantes, maçadoras, exigentes e que perturbam as relações inter-pessoais (Lazarus e 

Delongais, 1983), tais como a existência de um vizinho incomodativo que todos os dias põe a 

música alta, circular diariamente num tráfego intenso que obriga a uma grande perda de tempo, 

etc. O impacto destas situações depende muito da personalidade individual; 

 

- Macros indutores de stress - resultam das condições que o sistema socioeconómico impõe ao 

indivíduo. São acontecimentos que não afectam ninguém em especial mas atingem os indivíduos 

na globalidade, como por exemplo uma taxa alta de inflação, dificuldades de emprego, campa-

nhas de vacinação deficientes, impostos demasiado elevados, etc; 

 

- Acontecimentos desejados que não ocorrem - costumam ser designados na literatura anglo-

saxónica como “nonevents”. Representam um desejo que tarda em concretizar-se e que usual-

mente se enquadra nas normas aceites pelo grupo social a que o indivíduo pertence ou ambiciona 

pertencer. Um exemplo destes acontecimentos é o de uma mulher que aspira a ter um filho mas 

não consegue engravidar; 

 

- Traumas ocorridos no estádio de desenvolvimento - os acontecimentos traumáticos ocorridos 

na infância podem ter consequências nefastas na vida adulta, pois o ser humano é apanhado 

numa fase formativa vulnerável e com fracas defesas psicológicas. Devido às experiências que o 

indivíduo atravessa, pode na vida adulta adquirir formas de comportamento e de observação da 

realidade que lhe criam problemas que para outros indivíduos não existem; 

 

De maior interesse é a conceptualização oferecida por Lazarus (1991, cit. in Kendall et al., 

2000), que postula que o stress ocupacional é um processo, que envolve uma transacção entre o 

indivíduo e seu ambiente de trabalho. A resposta do trabalhador ao stress laboral pode ser tanto 

psicológica, física ou ambas (Santos e Cox, 1991; Kristensen, 1996, cit. in Kendall et al., 2000), 

e geralmente é classificado como agudo, pós-traumático, ou crónico. 
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 2.3.2.1- Stress Agudo 

O termo agudo refere-se ao início súbito. Stress desta natureza envolve geralmente uma rápida 

resposta a uma causa abrupta, única, facilmente identificável que responderá positivamente à 

alguma forma de intervenção (Schuler, 1980; Guyton, 1981, cit. in Kendall et al., 2000).   

 

Numa situação de resposta ao stress agudo, o estado de excitação da pessoa (ansiedade) irá 

aumentar drasticamente e, em seguida, começar a diminuir. Por exemplo, uma pessoa pode expe-

rimentar stress agudo em resposta a uma situação negativa, como abuso, luto inesperado, confli-

tos no local de trabalho, início duma nova função, introdução de novos procedimentos, ou aguar-

dar renovação do contracto. Nesta fase aguda, existe uma maior sensação de excitação que pode 

produzir respostas fisiológicas, como uma boca seca, diarreia, palpitações cardíacas ou pro-

blemas cognitivos (Guyton, 1981, cit. in Kendall et al., 2000). Para a maioria das pessoas que 

experimentam uma resposta ao stress agudo, o retorno á vida normal é esperado dentro de um 

curto período de tempo. 

 

 2.3.2.2 - Stress Pós-Traumático  

Quando eventos no local de actividade colocam em risco a vida (tal como pode ser experienciado 

entre os militares, polícia, bombeiros, paramédicos, trabalhadores de serviços expostos a assaltos 

armados ou os envolvidos em acidentes e catástrofes de grande escala), mais uma resposta pato-

lógica ao stress pode desenvolver-se, nomeadamente perturbação de stress pós traumático-

PTSD (Humphrey, 1998; Paton, 1999; Pflanz, 1999; Anshel, 2000, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

A perturbação do stress pós-traumático desenvolve-se como uma resposta retardada ou diferida 

a um evento stressante agudo, seja, de curta ou longa duração. Este evento normalmente tem 

uma natureza catastrófica ou ameaçadora, com o potencial de causar distúrbios invasivos em 

quase qualquer pessoa (OMS, 1992). Esta resposta ao stress é normalmente perseverante.  

 

Ansiedade e depressão são frequentemente associados com PTSD, a ideação suicida não é  

infrequente. Outras co-morbidades comummente citadas, decorrentes da PTSD incluem  

perturbação de pânico, perturbação de personalidade anti-social, toxicodependência e agorafobia 

(Keane e Wolf, 1990; Green et al., 1992; OMS, 1992, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

Em termos simples, desenvolve-se uma PTSD após stressores de intensidade traumática. Estes  

eventos traumáticos são susceptíveis de incluir, mas não estão limitados a, tortura, abuso sexual 
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ou estupro, acidentes graves com risco de vida, combate, acidentes humanos e as catástrofes, ou 

o testemunho de um ato violento (Humphrey, 1998; Alzono, 2000, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

A perturbação de stress pós traumático pode ser considerada presente se os acontecimentos sub-

sequentes accionarem lembranças intrusivas e angustiantes. Também pode ser considerado se o 

indivíduo vivenciar sonhos repetidos sobre o evento, uma lassidão das respostas, a prevenção de 

actividades ou situações que façam recordar o trauma, e sensibilidade aos estímulos do evento 

traumático original (Koopman, Classen e Spiegel, 1994; Tomb, 1994, cit. in Kendall et al., 

2000). 

 

É importante notar que, segundo as directrizes actuais diagnósticas (American Psychiatry Asso-

ciation, 1994), a PTSD, não é normalmente diagnosticada, salvo se existirem provas de que ela 

se desenvolveu dentro de seis meses após um evento traumático de excepcional gravidade.  

 

No entanto, um diagnóstico pode ser possível se o atraso entre o evento e o início foi mais de 

seis meses, desde que nenhuma alternativa diagnóstica (ansiedade, episódio depressivo ou trans-

torno obsessivo-compulsivo) seja provável e as manifestações clínicas sejam típicas de PTSD 

(recordações intrusivas, sonhos, sensibilidade à estímulos - OMS, 1992). 

 

 2.3.2.3 - Stress Crónico 

Ao contrário dos grandes eventos que pensa-se precipitarem o stress agudo ou perturbação de 

stress pós-traumático, o stress crónico é uma reacção cumulativa de pressões ao longo de um 

longo período de tempo. Este tipo de resposta tende a começar gradualmente e progredir lenta-

mente. O stress crónico é melhor definido como uma reacção interna, em curso, para as cir-

cunstâncias externas quando a capacidade de lidar com essas circunstâncias é impedida (Evoy, 

1998, cit. in Kendall et al., 2000). 

 

Ao contrário do stress agudo em que um regresso à normalidade é esperado, dentro de um prazo 

relativamente curto de tempo, o stress crónico geralmente manifesta-se em vários níveis, físico 

ou psicológico como hipertensão, distúrbios do sono, doença coronariana, acidente vascular 

cerebral, défice de concentração e depressão (Cooper e Payne, 1988; Minter, 1999, cit. in Ken-

dall et al., 2000).  
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Por outro lado, o stress crónico pode, ao longo do tempo, conduzir a um enfraquecimento do 

sistema imunitário. Na verdade, não é incomum que uma pessoa possa experimentar sintomas de 

doença prolongada, mas ignorar que o stress crónico é a causa (Guyton, 1981, cit. in Kendall et 

al., 2000).  

 

Nos últimos anos, tem havido um reconhecimento de que a adversidade cumulativa pode ser tão 

importante como incidentes traumáticos agudos no desenvolvimento de condições relacionadas 

ao stress (Alonzo, 2000). Esta conclusão apoia os primeiros resultados de Lazarus (1977) de que 

os aborrecimentos diários foram potentes preditores de saúde mental precária, mais do que acon-

tecimentos de vida significativos.  

 

A contínua ocorrência de exigências frustrantes ou irritantes desgasta os mecanismos de coping 

do indivíduo. Embora haja poucas dúvidas quanto ao que constitui um stressor traumático agudo, 

as características crónicas do trabalho são mais difíceis de definir, criando dificuldades para a 

gestão e investigação. 

 2.3.3 - Processo do Stress Ocupacional  

Qualquer movimentação no mercado do emprego envolve um jogo entre o empregador ou orga-

nização e o empregado. É de consenso, comum, de muitos pesquisadores que, tanto o trabalho 

em si como o indivíduo trazem vulnerabilidades e características que contribuem para o processo 

de stress (Kenny, 2000). 

 

Várias investigações, claramente, reconheceram, que alguns indivíduos têm uma maior predispo-

sição para emoções ou pensamentos negativos, dispondo de poucos mecanismos de coping, ou de 

uma incapacidade de uso efectivo dos mesmos (Netmeyer, 2000, cit. in Kendall e Muenchberger, 

2009).  

 

Apesar da importância da vulnerabilidade individual, há uma presença crescente de trabalhado-

res que já tem uma condição psiquiátrica ou experimentaram dificuldades psicológicas no passa-

do. Qualquer tentativa de gerir e eliminar o risco de trauma psicológico, através do rastreio da 

vulnerabilidade dos empregados, terá um impacto negativo no sentido mais justo e equitativo das 

práticas do emprego. Em vez de um despiste de vulnerabilidades, centrando-se negativamente 

nos trabalhadores, é importante entender as exigências associadas aos empregos e assegurar que 

as mesmas sejam razoáveis. 
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Embora os empregos difiram nas exigências colocadas aos trabalhadores, as investigações sobre 

esta temática identificam uma série de pressões razoavelmente comuns, dificuldades nos papéis, 

condições e acontecimentos negativos, susceptíveis de contribuir para o processo de stress no 

trabalho. 

 

É importante notar que, independentemente das exigências particulares dos empregos, o stress 

parece ter-se tornado uma componente inevitável da vida profissional, no actual mercado de tra-

balho. Tendências na economia global tem alterado a forma como a relação empregador-

empregado é definida e tem intensificado as exigências colocadas a ambas partes. Muitas destas 

forças são imutáveis e inegociáveis. Estas grandes influências foram rotuladas clima organiza-

cional. 

 

Em vez de centrar-se no trabalhador ou no trabalho, as teorias mais contemporâneas de organiza-

ção tem reconhecido a proposição de que o comportamento no trabalho é em função de ambos 

(Leais, 1952, cit. in Kendall et al., 2000). Stress não pode ser atribuído a vulnerabilidades dos 

indivíduos, exigências do trabalho, ou do ambiente duma forma independentes uma da outra. Na 

verdade, o stress resulta duma falha de ajuste entre os dois factores. O ajuste entre a pessoa e o 

ambiente pode depender de quão bem as capacidades e habilidades individuais coadunam com os 

requisitos e exigências concretas do trabalho, ou quão bem as necessidades psicológicas e sociais 

coadunam com o ambiente do trabalho. 

 

Quanto maior a discrepância, maior a probabilidade de stress no trabalho. Pesquisadores tem se 

questionado da noção de que o ajuste perfeito está associado com a ausência de stress no traba-

lho e claramente, isto é improvável. Na verdade, o trabalho altamente stressante pode ser com-

pensatório pelo facto de derivar desafio, risco ou mudança em alguns trabalhadores. Sem estas 

qualidades, a adequação indivíduo-ambiente seria, neste caso, deficiente (Dollard, 1996, cit. in 

Kendall et al., 2000). 

 

Enquanto a interacção entre o trabalhador e o trabalho é uma componente integral do processo de 

stress no trabalho, esta interacção ocorre num contexto de forte socialização do trabalho. Ao 

longo do tempo, este contexto transforma os “novatos” em membros participantes efectivos ou 

inefectivos dessa cultura de trabalho. Culturas particulares de trabalho e processos de socializa-

ção têm a probabilidade de encorajar definições específicas, interpretação e respostas ao stress. 

Além disso, certos tipos de práticas de trabalho, mecanismos de coping ou vulnerabilidades 
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podem estar associados com diferentes culturas. O processo de socialização, por si só, é conside-

rado stressante, particularmente durante os primeiros nove meses ou quando os trabalhadores 

estão a tentar definir expectativas do seu trabalho (Nelson, 1987).  

 

Em muitos casos, as expectativas que acompanham a cultura podem ser razoáveis e veiculadas 

de tal forma subtis, que os trabalhadores só podem aprender por tentativas ou erros, deixando-os 

vulneráveis as repercussões dispendiosas quando as normas culturais são inadvertidamente vio-

ladas. De acordo com Nelson (1987), falhas na socialização deixam os novos trabalhadores senti-

rem-se stressados. Em contraste, aqueles que tenham sido bem socializados podem ser menos 

propensos a experimentar stress, em resposta a exigências exageradas do trabalho. 

 

Um resultado ainda mas negativo da socialização é a possibilidade dos trabalhadores poderem 

tornar-se mais ou menos propensos a relatar o stress, independentemente da sua experiência 

dependendo dos requisitos da cultura do trabalho. A socialização não é um processo irreversível 

(Kielhofner, 1995, cit. in Kendall et al., 2000). Na verdade, é usualmente acompanhado dum 

processo de contratação e construção de relacionamento que ocorre entre trabalhadores e os 

empregadores. Durante este processo de contratação, o indivíduo que preencher um novo papel, 

irá negociar com o seu empregador e pode afeiçoar-se ao ambiente do trabalho, tal como o 

ambiente do trabalho afeiçoa os seus trabalhadores (Swanson e Fouad, 1999). 

 

O emprego é uma relação recíproca, tanto a nível prático ou psicológico (Jones, Flynn e Kello-

way, 1995). A nível prático, o trabalhador troca o trabalho pela remuneração, uma troca que é 

sempre regida por um contrato físico de emprego. Contudo, a nível psicológico, empregados 

oferecem um compromisso à organização em troca de apoio percebido a partir do empregador. 

No relacionamento de óptimo emprego, este contrato psicológico será flexível em resposta às 

mudanças no emprego. 

 

Dificuldades relacionadas com o stress são mais prováveis de ocorrer quando as violações do 

contrato psicológico são vistas como deliberadas. Quando a violação do contrato é percebida, as 

pessoas vão interpretar esta situação e tentar compreender o significado da sua perda. Esta inter-

pretação subjectiva ou avaliação da situação constitui o centro de muitas teorias do stress no 

trabalho (Lazarus e Folkman, 1984, cit. in Kendall et al., 2000). 
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Após a perda associada a violação do contrato e que tenha sido avaliada como stressante, o vín-

culo entre o trabalhador e a entidade patronal é susceptível de começar a deteriorar-se. Ironica-

mente a relação entre trabalhadores e empregadores é mais danificada pelas respostas que são 

muitas das vezes instigadas quando os sintomas do stress se tornam evidentes (estratégias de 

gestão dos recursos humanos como avaliação do desempenho).  

 

Assim que o trabalhador distancia-se do papel de trabalhador, as relações sociais que acompa-

nham esse papel deterioram-se (Kielhofner, 1995, cit. in Kendall et al., 2000). 

 

Em algum momento neste processo, a condição do trabalhador torna-se um problema médi-

co/legal assim como organizacional. Cotton (1996) sugeriu que todo o processo de stress no tra-

balho tende a ser super-medicalizada e é, mais adequadamente, gerido no local de trabalho do 

que por médicos. Especificamente, ele concluiu que muitas pessoas não estão bem adaptadas à 

sua escolha profissional, e que problemas decorrentes dessa incompatibilidade (incluindo o 

stress) não deviam ser medicalizadas e legalizadas sob sistema de compensação. O processo de 

medicalização é susceptível de introduzir terceiros numa relação já perturbada entre o trabalha-

dor e o seu local de trabalho.  

 

Higgins (1996, cit. in Kendall et al., 2000) advertiu que é da responsabilidade deste terceiro (os 

médicos) assegurar que o atestado médico não é utilizado como um dispositivo para mudar o 

foco de problema de gestão para problema médico. Se uma queixa de trauma psicológico é apre-

sentada, o período durante o qual o indivíduo fica disfuncional é acentuadamente prorrogado. 

Nesta fase a relação com o empregador pode tornar-se hostil, ou pelo menos contraditória. Esta 

situação coloca tanto o trabalhador e a entidade patronal no papel de vítimas, tendo de provar as 

suas alegações e defender a sua posição. A entrada de mais intervenientes neste processo, reduz a 

probabilidade de resolução.  

 

O processo de stress no trabalho torna-se um processo jurídico e legal, que é mal compreendido 

por ambos, trabalhadores e empregadores, levando a um maior stress. A concorrência médica e 

jurídica pode agravar situações psicológicas e obscurece o impacto do stress no trabalhador 

traumatizado, inibindo desta maneira a sua recuperação. 
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Kielhofner (1995, cit. in Kendall et al., 2000) observou que se esta relação não for restaurada 

rapidamente, ou pelo menos substituída, a longo prazo, será susceptível de ser negativa para o 

trabalhador.  

 

Nos casos de stress no trabalho, a perda de funções relacionadas com o trabalho e os relaciona-

mentos, tem a potencialidade de agravar o estado psicológico do trabalhador, dificultando assim 

o diagnóstico e gestão de traumas psicológicas relacionadas com o trabalho.  

2.4 - Factores Causais e Agravantes do Stress 

Para melhor compreensão e delineação de estratégias preventivas do stress, há uma imperiosa 

necessidade de conhecer os diversos factores causais e agravantes do stress, que levam, como 

consequência última, se não identificado e tratado precocemente, à síndrome de burnout.  

 

A bibliografia considera que o stress poderia ser associado com os seguintes factores: vulnerabi-

lidade individual; características do trabalho; clima organizacional; adequação entre a pessoa e 

o ambiente; percepção e avaliação pelo trabalhador; cultura e processo de socialização; práti-

cas de gestão dos recursos humanos; processos médicos, legais e jurídicos; e a gestão do trauma 

psicológico/regresso ao trabalho (Kendall et al., 2000). 

 

Dentro desta perspectiva, e para melhor compreensão do assunto, far-se-á uma abordagem geral 

dos factores supracitados. 

 2.5.1-Vulnerabilidade Individual ao Stress  

Características pessoais específicas parecem afectar o grau no qual eventos ou condições particu-

lares são percebidas como sendo stressantes (Watson e Pennebaker, 1989, cit. in Kendall, 2000 e 

Eysenck, 2004)  

 

Desde 1940, uma pesquisa massiva tem identificado uma lista, quase infinita de variáveis pes-

soais prováveis de contribuir para experiências de stress. Assume-se que estes factores estão 

associados com uma grande probabilidade do indivíduo experienciar stress, ser incapaz de gerir 

com sucesso as exigências, perder muito tempo na recuperação dos eventos stressantes, e sofrer 

impacto negativo como consequência do stress. Foi também afirmado que tais factores podem 

aumentar a susceptibilidade individual para eventos que resultam em experiências ou emoções 

negativas (George, 1992, cit. in Kendall et al., 2000).  
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Foram identificados os seguintes factores: personalidade rígida, resposta comportamental afec-

tiva, processos cognitivos, acesso à prática ou recursos emocionais. 

 

Nesta secção irão analisar-se os factores mais citados e considerados associados ao agravamento 

ou atenuação do stress no trabalho: 

 

a) factores de personalidade 

Segundo Cotton (1995, cit. in Kendall et al., 2000), não pode haver perturbação da personalidade 

causada pelo trabalho. Os factores do local do trabalho podem agravar uma perturbação de per-

sonalidade pré-existente ou precipitar as suas manifestações. 

 

Adicionalmente, algumas condições da personalidade podem ser associadas à redução da função 

pessoal e vocacional, independentemente das condições do emprego. Em alguns casos, a própria 

perturbação da personalidade pode ser um factor gerador de condições stressantes no local do 

trabalho, tal como conflitos interpessoais entre colegas e supervisores. Este conflito pode, erra-

damente, aparecer como causa relacionada com o início de stress no indivíduo. 

 

Vaz-Serra (1999) no seu estudo sobre vulnerabilidade ao stress, ao justificar o uso do intrumento 

de avaliação de personalidade de Eysenck (EPI), admite que um indivíduo, com um grau de neu-

roticismo elevado tem frequentes oscilações de humor e reage facilmente perante factores 

ambientais desagradáveis. Quando confrontado por situações adversas reage de forma rápida e 

prolongada do que os indivíduos emocionalmente estáveis e é igualmente mais lento a regressar 

a linha basal do seu funcionamento.  

 

Vaz-Serra (1999) diz ainda que estes indivíduos, com um neuroticismo elevado, criam de forma 

activa problemas a si próprios e como estratégias de resolução dos mesmos, tendem a tomar uma 

atitude passiva, deixam-se arrastar pelos acontecimentos, envolvem-se em estratégias de 

fuga/evitamento e procuram lidar apenas com as emoções. 

 

b) afectividade negativa (AN) 

Há, consistentemente, achados de que alguns indivíduos exibem uma tendência a respostas afec-

tivas negativas, independentemente do tipo de estímulo experienciado no seu ambiente. 

Esta tendência geral, chamada afectividade negativa, foi identificada muito cedo nas investiga-

ções da psicologia da personalidade (Watson e Clark, 1984) e refere-se a grande variedade de 
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estados afectivos aversivos incluindo: raiva, desgosto, culpa, medo e depressão (Watson e Pen-

nebaker, 1989). 

   

Acredita-se que a afectividade negativa seja uma disposição estável para um estado de humor 

negativo que permeia muito da atitude do indivíduo e de comportamento em relação a si, aos 

outros, e aos eventos, independentemente da situação (Watson e Clark, 1984).  

 

Segundo os autores, existem 3 mecanismos de relação entre afectividade negativa e stress: pre-

disposição para interpretação negativa das situações (Watson e Clark, 1984); tendência aumen-

tada para processar, selectivamente, informação que enfatiza aspectos negativos duma situação 

particular (Necowitz e Roznowski, 1994, cit. in Kendall et al., 2000) e tendência diminuida para 

controlo activo do ambiente (George, 1989; Judge, 1993, cit. in Kendall et al., 2000). 

 

Segundo Pennebaker e Folger (1987, cit. in Kendall et al., 2000), indivíduos com AN elevada 

são capazes de experimentar um grande stress e desconforto, mesmo em contextos relativamente 

inócuos e sua percepção de stress provavelmente persiste, mesmo quando as condições negativas 

do trabalho são drasticamentes alteradas. Esta característica é susceptível de influenciar o modo 

como os indivíduos vivenciam o seu ambiente, bem como a auto-percepção do seu próprio bem-

estar. 

 

O stress psicológico de longa evolução pode ser confundido com AN porque é altamente rela-

cionado com os sintomas depressivos (Brief et al., 1983) e também pode influenciar a avaliação 

individual do stress percebido (Watson e Pennebaker, 1989). Como resultado, a presença de AN 

é susceptível de correlações artificialmente inflacionadas entre o stress e os resultados do mesmo 

(Brief et al., 1983, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

Na verdade, os pesquisadores descobriram que AN pode explicar muito da relação entre stress 

no trabalho e burnout (Brief et al., 1983) e pode ser o construto que fundamenta tanto a percep-

ção de sintomas de stress e humor negativo (Watson et al., 1987). Por conseguinte, AN é um 

factor importante para análise, em relação ao stress relacionado com o trabalho.  

 

Num estudo com gestores de primeiro nível, Parasurman e Cleek (1984) relataram que AN 

aumenta a insatisfação associada com a sobrecarga do trabalho. Apesar do facto de que apenas 

algumas das interacções testadas neste estudo foram estatisticamente significativas, AN demons-
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trou efeitos directos com o stress percebido e a satisfação no trabalho. Os pesquisadores concluí-

ram que tais resultados demonstram a importância da susceptibilidade prévia em influenciar as 

reacções do stress. Globalmente, a evidência é mais favorável a um efeito directo da AN, em vez 

de efeito moderador sobre stress no trabalho. 

 

 c) distorção cognitiva / padrão de pensamento negativo 

 

Alguns teóricos cognitivistas postularam que uma série de padrões de pensar (cognições) são 

susceptíveis de ter impacto considerável independentemente de o indivíduo experimentar ou não 

stress no trabalho.  

 

Pesquisadores bem conhecidos nesta área (Ellis, 1962; Beck, 1984, cit. in Kendall et al., 2000) 

identificaram padrões que ocorrem regularmente entre aqueles que experimentam dificuldades 

de coping com as exigências da vida. Especificamente, os indivíduos cujas interpretações de 

eventos são caracterizados por um excesso de generalização, pessimismo, visão extrema ou dico-

tómica (tudo ou nada), catastrófica, com atribuição de culpas ou ideias rígidas ou inflexíveis 

estão em maior risco de sofrer stress. Esses padrões são responsáveis pelo aparecimento da 

depressão e distress significativo (Beck, 1984; Seligman, 1994). 

 

O trabalho de Rotter (1966, 1982) e Seligman (1994) adicionaram uma dimensão importante a 

pesquisa nesta área. Especificamente, os pesquisadores identificaram a importância dos padrões 

com que os indivíduos interpretavam a sua capacidade de controlar as suas circunstâncias. Rotter 

notou que alguns indivíduos tendem a interpretar de forma consistente a sua situação como sen-

do controlada por forças externas. Este locus de controlo externo (Rotter, 1982, 1996) tem sido 

associado a resultados negativos na sequência dos acontecimentos, a baixo desempenho e a 

depressão (Rotter, 1982; Seligman, 1994). 

 

c) resistência psicológica 

Em contraste com a afectividade negativa e pessimismo, resistência é um termo dado a um con-

junto particular de características de personalidade que foram identificadas entre as pessoas que 

parecem lidar bem com o stress (Kobasa, 1979, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

Pessoas resistentes acreditam que podem influenciar o seu ambiente, estão profundamente 

envolvidos ou comprometidos com as actividades de sua vida, e encaram a mudança como um 

desafio (Kast e Rosenzweig, 1984). Na verdade, a resistência psicológica foi demonstrada mode-
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rar a relacção stress-exaustão e nos indivíduos com altos níveis desta qualidade foi encontrado 

serem resistentes aos efeitos nocivos do stress (Kobasa, 1979, cit. in Kendall et al, 2000). 

  

A característica central de indivíduos resistentes é a sua capacidade de perceber as situações 

stressantes como um desafio, em vez de ameaçadoras ou esmagadoras. A investigação descobriu 

que esta diferença individual e variável modera significativamente a relação stress-exaustão. Por 

exemplo, num estudo de empresários de classe alta e média, Kobasa (1979) constatou que os 

executivos que vivenciaram eventos altamente stressantes e que apresentaram resistência psico-

lógica registaram significativamente menos doenças do que o grupo controlo (sem resistência 

psicológica). 

 

Da mesma forma, um estudo longitudinal constatou que os trabalhadores resistentes mostraram 

menor aumento na pressão arterial e nos triglicerídeos séricos em resposta à crescente ambigui-

dade do papel (Howard, Cunningham e Rechnitzer, 1986). Além disso, Manning, Williams e 

Wolfe (1988) encontraram um papel directo da resistência em vez de um factor de moderação, 

no qual os indivíduos resistentes relataram níveis mais altos de satisfação no trabalho, poucas 

queixas somáticas, menos depressão e menos ansiedade em comparação com indivíduos não-

resistentes. Parece, portanto, que os indivíduos resistentes buscam formas de aumentar o controlo 

e tendem a ter uma visão mais optimista da situação, do que os indivíduos não-resistentes e 

estão, portanto, menos propensos a perceber a existência de stress relacionado ao trabalho. É 

importante notar que esses fatores de vulnerabilidade pessoal não são estáticos e podem variar no 

indivíduo através do tempo e contexto.  

 

A determinação individual, junto com o apoio e assistência de gestão pode ajudar uma pessoa a 

ter mais controlo sobre eventos do seu trabalho. Além disso, as organizações poderiam auxiliar 

os funcionários na estruturação de recompensas e reconhecimento de iniciativas individuais e de 

desempenho, a fim de ajudá-los a avançar para uma orientação mais interna de controlo sobre os 

acontecimentos (Robbins et al., 1994). 

 

d) mecanismos de coping  

Pensa-se que a maneira pela qual os indivíduos lidam com o stress tem um impacto significativo 

nos resultados deste, presumivelmente porque lhes permite exercer algum controlo sobre as exi-

gências colocadas sobre eles (Diamond, 1990, cit. in Kendall et al., 2000).  
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Na definição dos mecanismos de coping, Lazarus e Folkman (1984, cit. in Plana et al., 2003), 

identificaram dois grandes tipos de estratégias de coping: coping focalizado no problema e 

coping focalizado na emoção. 

 

O principal objectivo do coping focalizado no problema é confrontar o evento, seja alterando a 

situação (dirigido ao ambiente) ou através da aquisição de informações necessárias, competên-

cias ou assistência (dirigido ao próprio). Em contraste, coping focalizado na emoção é uma res-

posta paliativa que visa eliminar as reações emocionais negativas do evento. As estratégias de 

coping focalizadas na emoção geralmente envolvem tentativas de evitar as emoções negativas 

associadas com uma situação-problema, através de supressão, distração e pensamentos desejo-

sos. 

 

Os pesquisadores têm proposto que pode-se identificar um terceiro grupo de mecanismos de 

coping focalizado na percepção (Pearlin e Schooler, 1978, cit. in Kendall et al., 2000). Este gru-

po pode incluir estratégias como a re-avaliação positiva, minimização ou procurar o significado, 

e geralmente envolvem as tentativas de minimização da ameaça associada com o problema, rede-

finição do problema ou redirecionar a atenção para um aspecto diferente da situação. A caracte-

rística que parece diferenciar estas estratégias do coping focalizado na percepção das estraté-

gias, focalizadas na emoção ou problema é que elas tendem a concentrar-se em cognições e per-

cepções e não nas emoções e comportamentos (Holohan e Moos, 1983). 

 

Investigações na área do coping tornaram-se bastante sofisticadas, ao longo dos últimos anos 

(Lazarus, 1993). Os investigadores estão examinando a possibilidade de que determinados tipos 

de estratégias de coping sejam mais eficazes em resposta a determinadas situações e condições. 

Embora os resultados ainda não sejam conclusivos em relação a esta hipótese, é geralmente acei-

te que as competências de coping são um trunfo para a maioria das pessoas. No entanto, há 

alguns indícios de que as consequências negativas estão associadas com o uso de estratégias de 

coping mal-adaptadas, ou seja, beber e fumar, evitamento e supressão (Sulsky e Smith, 1999, cit. 

in Kendall et al., 2000). 

 

e) insuficiência dos recursos 

De acordo com alguns estudos, o acesso a recursos pessoais ou ambientais suficientes devem 

mediar a relação entre stress e os resultados do mesmo, incentivando as pessoas a interpretar a 

sua situação de forma positiva e bem sucedida, com implementação de estratégias de coping. No 
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entanto, os pesquisadores encontraram múltiplas funções para os recursos, sugerindo que o meio 

pelo qual eles influenciam os resultados, mediante o esforço é pouco claro.  

 

Alguns pesquisadores descobriram que os recursos, ou a falta deles, têm um impacto directo no 

resultado (Norris e Murrel, 1987). Nesta situação, os recursos parecem ter um efeito amortecedor 

do sintoma, em que os indivíduos com mais recursos tendem a experimentar melhores resulta-

dos, do que aqueles com baixos recursos, independentemente da existência de stress.  

 

Por outro lado, outros pesquisadores descobriram que os recursos actuam como amortecedores 

de stress, eliminando a relação negativa entre o stress e os resultados (Cohen e Edwards, 1988). 

A hipótese amortecedor de stress ou moderador sugere que os recursos reduzem a susceptibili-

dade dos indivíduos a patologias relacionadas ao stress ao protegê-los dos seus efeitos deletérios, 

e no caso concreto do estudo em curso, o burnout. Assim, aqueles com níveis elevados de recur-

sos vivenciam reacções menos intensas ao stress ou recuperam, do seu impacto negativo, mais 

rapidamente do que aqueles com menos recursos (Stroebe, Abakoumkin e Schut, 1996, cit. in 

Kendall et al., 2000).  

 

Os recursos pessoais foram definidos como as características relativamente estáveis que permi-

tem a alguns indivíduos resistirem aos efeitos nocivos do stress e adequar-se facilmente a uma 

série de situações (Menaghen, 1983). Apesar da literatura sobre stress e ajustamento estar repleta 

de estudos que demonstram o efeito benéfico de recursos pessoais no bem-estar, o recurso mais 

citado é a auto-estima. Auto-estima é geralmente considerada refletir em que medida os indiví-

duos se julgam capazes, bem sucedidos e dignos (Kivimaki e Kalimo, 1996). 

 

É amplamente reconhecido que os indivíduos que têm crenças positivas sobre si mesmo e suas 

competências são mais propensos a demonstrar bons resultados após um evento de vida stressan-

te do que os indivíduos que têm crenças negativas (Holohan e Moos, 1985; Cohen e Edwards, 

1988; Terry, 1991). De facto, a prova tem vindo a apoiar o importante papel da auto-estima 

como um preditor de bem-estar (Ellsworth, 1995), especialmente no domínio emocional e com-

portamental (Leary et al., 1995). Contudo, o mecanismo específico pelo qual a auto-estima está 

associada a resultados positivos, não é claro (Greenberg et al., 1992).  

 

Vários pesquisadores têm especulado que a auto-estima elevada protege os indivíduos contra as 

ameaças associadas a eventos stressantes, porque eles são mais propensos a encontrar informa-
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ções positivas sobre si mesmo e sua situação (Kernis, Cornell, Sun, Berry e Harlow, 1993). 

Especificamente, verificou-se que os indivíduos com auto-estima elevada tendem a sobre-estimar 

suas competências (Smith, Norrell e Saint, 1996) e podem ter visões não realisticas sobre o grau 

de controlo que têm sobre as situações vivenciadas (Taylor e Brown, 1988).  

 

Além de recursos pessoais, os aspectos do ambiente são susceptíveis de representar valiosos 

recursos de coping para as pessoas que estão enfrentando grandes acontecimentos de vida. A este 

respeito, um grupo de pesquisas tem confirmado a importância do apoio social
1
 para bem-estar 

psicossocial após uma crise de vida (Kessler, Price, e Wortman, 1985).  

 

Thoits (1986) ao tomar esta nova definição, conceptualizou apoio social como assistência de 

coping porque suplementa os esforços de coping focalizados nas emoções, nos problemas ou nas 

percepções. Em consonância com esta sugestão, a pesquisa constatou que o apoio geralmente 

consiste de três tipos: ajuda prática, conforto emocional ou informação e aconselhamento (Hou-

se, 1987). Estas categorias de apoio espelham os mecanismos de coping que são mais freqüen-

temente propostos de existir (McColl, Lei e Skinner, 1995). 

  

Durante algum tempo, os investigadores centraram-se sobre a quantidade de contactos que as 

pessoas têm com suas fontes de apoio e o tamanho da sua rede de apoio (Kessler et al., 1985). 

No entanto, evidências consideráveis tem vindo cumulativamente a sugerir que as interacções 

inúteis ou tentativas equívocas de ser solidário podem ser prejudiciais (Thoits, 1986), e que o 

sentido subjetivo de ser apoiado é mais importante na eventual adaptação, do que o tamanho real 

da rede de apoio (Cobb e Jones, 1984).  

 

Muitos estudos têm confirmado que os baixos níveis de apoio percebidos estão relacionados com 

níveis mais elevados de distress na sequência de acontecimentos negativos, a curto (Rogers e 

Kreutzer, 1984) e a longo prazo (Hall et al., 1994). 

 

No entanto, outros resultados relativos ao apoio social tiveram resultados diferentes. Por exem-

plo, num estudo de pessoas que contraíram o VIH, Pakenham, Dadds e Terry (1994) verificaram 

que o apoio social não protegia os indivíduos contra o stress associado com sua doença. Da 

                                                 
1
 O Apoio Social: é definido como a existência ou a disponibilidade de pessoas a quem o indivíduo possa confiar e 

que são uma fonte de auto-validação (Sarason, Levine, Basham e Sarason, 1983). 
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mesma forma, Rahim e Psenicka (1996) não encontraram nenhum papel do apoio social no local 

de trabalho, na predição de sintomas psicológicos após stress no trabalho. Outros pesquisadores 

sugeriram que o apoio social excessivo pode ser prejudicial para o ajustamento na sequência de 

eventos de vida stressantes (Krause, 1995; Stroebe et al., 1996).  

 

Outro recurso ambiental que é mencionado na literatura é o estado de stress financeiro. Para a 

maioria, a situação financeira é analisada como causa de stress ou uma consequência do stress 

(Pierce, Frone, Russel e Cooper, 1996), mas raramente é analisado como um recurso. A este res-

peito, Hermann et al., (1990) relataram que o stress financeiro foi um predictor significativo de 

sofrimento emocional, mesmo com a manutenção constante dos efeitos dos recursos pessoais. Da 

mesma forma, Melamed, Grosswasser, e Stern (1992) constataram que o ajustamento psicológi-

co estava significativamente relacionado com a percepção de independência económica. 

  

f)  conflitos na família e trabalho 

Família e trabalho são inter-relacionados e interdependentes na medida em que experiências 

numa área afetam a qualidade de vida na outra (Sarantakos, 1996, cit. in Kendall et al., 2000). A 

família é parte integrante do processo económico (Edgar, 1991; Vanden Heuval, 1993), e ao con-

tratar um empregado, o empregador aceita automaticamente as obrigações familiares do traba-

lhador (Sarantakos, 1996). Exigências associadas com a família e as finanças podem ser uma 

importante fonte de stress extra-organizacional que pode complicar ou mesmo precipitar, o 

stress no local de trabalho (Lasky, 1995, cit. in Kendall et al., 2000).  

 

O facto é que as influências extra-organizacionais e intra-organizacionais no processo de stress 

no trabalho, são virtualmente indistinguíveis, criando problemas significativos para o seu estudo 

e para a gestão no trabalho. A ocorrência de stressores no local de trabalho ou imediatamente 

após um período de stress crónico em casa, ou em conjunto com outros factores de stress na 

vida, é provável que tenha um forte impacto sobre os resultados de reacção ao mesmo (Russo e 

Vitaliano, 1995), presumivelmente pela depleção dos recursos que a pessoa pode dedicar ao lidar 

com um evento relacionado ao trabalho (Terry, 1991). Assim, um melhor ajustamento poderia 

ser esperado se o stress no trabalho ocorresse de forma isolada do que em conjunto com outros 

fatores stressantes. 
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 2.5.2 - Exigências no Trabalho 

Embora a vulnerabilidade pessoal seja reconhecida como um importante predictor do processo 

de stress no trabalho (Cotton, 1996, cit. in Kendall et al., 2000), é também importante notar que 

os trabalhadores trazem diferentes competências para o trabalho, bem como uma série de vulne-

rabilidades e pontos fortes. A eliminação de vulnerabilidades no local de trabalho não é possível, 

nem desejável, e o sucesso no local de trabalho depende muitas vezes da diversidade das perso-

nalidades (Dollard, 1996, cit. in Kendall et al., 2000). 

 

 Com a mudança da natureza da força de trabalho e a inclusão de indivíduos intrinsecamente 

vulneráveis na população activa (indivíduos com doenças psiquiátricas ou deficiências, e sem 

suporte social adequado ou recursos financeiros), os empregadores não podem evitar a vulnerabi-

lidade. A inclusão desses indivíduos na força de trabalho está articulada à noção de igualdade 

para todos os trabalhadores, a exclusão com base na vulnerabilidade ao stress seria uma ameaça 

significativa aos direitos humanos.  

 

Estratégias de gestão de risco que incidem sobre a exclusão dos trabalhadores mais vulneráveis, 

estão sujeitos a erros de identificação de falsos positivos e são bastante onerosos num nível mais 

amplo do que o individual. Assim, é mais proveitoso avaliar causas de stress no local de traba-

lho tais como as características do trabalho. Nesse sentido os factores relacionados ao trabalho 

que foram encontrados a influenciar o stress, incluem pressões tais como: sobrecarga de traba-

lho, condições precárias de trabalho, pressão de tempo, não clarificação dos pápeis, conflito 

laboral, e a exigência emocional no trabalho. 

 

a) carga de trabalho 

Carga de trabalho é muitas vezes descrita em termos quantitativos, e pode ser considerada exces-

siva quando o volume de trabalho é superior à capacidade do trabalhador, para atender às exi-

gências por um período de tempo especificado (French e Caplan, 1973). 

 

Em termos qualitativos, o excesso de carga de trabalho significaria que as exigências do trabalho 

excedem as capacidades, competências e conhecimento de um trabalhador (French e Caplan, 

1973; Sauter e Murphy, 1995).  

 

Vários estudos têm destacado as consequências deletérias da alta carga de trabalho ou sobrecar-

ga. Por exemplo, há estudos que determinaram que a sobrecarga de trabalho e restrição de tempo 
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contribuem de forma significativa para o stress no trabalho numa comunidade de enfermeiros 

(Wilkes et al., 1998). 

 

Um estudo de stress no trabalho entre os profissionais descobriu que os professores e enfermei-

ros tinham mais probabilidade de sofrer de sobrecarga de trabalho e que esse factor, concomitan-

te com outras interrupções de trabalho, tem o potencial para resultar em exigência de trabalho 

insuportável (Chan, Lai, Ko e Boey, 2000). Como as mulheres são mais susceptíveis de ocupar 

estas profissões, a pressão de carga de trabalho elevada é susceptível de ser agravada pelas exi-

gências contraditórias da vida doméstica.  

 

b) pressão de tempo 

A questão da restrição de tempo e prazos é tão importante como a sobrecarga de trabalho, e cer-

tamente os dois factores ocorrem geralmente em combinação. Vários estudos têm encontrado 

uma forte relação entre stress no trabalho e factor tempo. Estes factores incluem questões como: 

tempo insuficiente para planificação, incapacidade para executar as tarefas necessárias no dia 

para o qual foram alocados, resultando em trabalho levado para casa, interrupções constantes 

relativas a outras exigências do trabalho (reuniões), e de prazos exorbitantes (Humphrey, 1998; 

Sauter e Hurrel, 1999).  

 

De facto, um estudo dentro da força de trabalho em mudança constatou que a proporção de traba-

lhadores a trazer trabalho para casa, uma vez por semana ou mais aumentou 10% desde 1977. A 

maioria dos trabalhadores deste estudo relataram uma mudança na sua percepção de pressões de 

trabalho e em 66% concordaram com a afirmação, “eu nunca pareço ter tempo suficiente para 

fazer tudo no meu trabalho” (Swamberg, Galinsky e Bond, 1999). 

 

Outra pesquisa que analisou o impacto a longo prazo sobre os gestores, constatou que uma série 

de sintomas ligados ao stress, incluindo a excessiva fadiga e dores de cabeça, eram predominan-

temente associados com a necessidade de gerir a excessiva carga de trabalho e, simultaneamente, 

cumprir metas e prazos irrealistas (Townley, 2000). Um número crescente de organizações adop-

tou mais horas de trabalho, possivelmente num esforço para maximizar a produtividade. Como 

consequência, mais trabalhadores estão empenhados em mudanças complexas e ímpares (Sca-

bracq e Cooper, 2000). Esta tendência reflecte-se na prevalência de doze horas de trabalho por 

dia que tem sido adoptado por muitos australianos nos locais de trabalho (Heiler, 1998). 

  



Síndrome de Burnout em Médicos e Enfermeiros 

 

Dissertação de Mestrado                                   Vasco Francisco Japissane Cumbe     Página 55 
 

Num estudo realizado pelo serviço australiano de estatística (1998), verificou-se que trabalhado-

res a tempo completo trabalhavam em média 42,5horas/semana um número que tem aumentado 

desde os anos anteriores. Uma pesquisa recente sobre os efeitos dessa mudança de horários suge-

riu que há motivos para preocupação sobre o seu impacto na saúde física e psicológica dos traba-

lhadores (Bent, 1998).  

 

Em paralelo, ao aumento acentuado das horas diárias de trabalho, há um crescimento sem prece-

dentes na sobrecarga de trabalho. De acordo com uma recente revisão das horas extras na indús-

tria transformadora, nos Estados Unidos, a média semanal de horas extras aumentou de 1,6 para 

4,9 durante um período de 7 anos. Facto curioso sobre este estudo é que, apesar da diminuição da 

taxa de emprego, o total de horas extras permaneceu estável no mesmo ano. Isto sugere que 

menos trabalhadores mantiveram níveis de produtividade através do aumento das horas extraor-

dinárias e, potencialmente, enfrentando uma significativa pressão de tempo (Hetrich, 2000).  

 

c) pressão de desempenho 

Uma consequência importante do cenário global em rápida mutação é o ritmo acelerado para o 

qual os trabalhadores são obrigados a manter para garantir o máximo de produtividade e aumen-

tar a competitividade. Além da necessidade de manter alto desempenho organizacional, há uma 

exigência aos trabalhadores para realizar várias tarefas no local de trabalho, de modo a acompa-

nhar a evolução das tecnologias (Cascio, 1995; Quick, 1997). Estas mudanças organizacionais 

têm sido consideradas como potencialmente prejudiciais para a saúde dos trabalhadores. 

 

Algumas pesquisas têm considerado a pressão de desempenho nos profissionais como um dos 

aspectos mais stressantes no seu trabalho (Cahn et al., 2000). Outros estudos revelaram preocu-

pações quanto à mudança na natureza do trabalho e sua ligação ao aumento do risco de lesões e 

doenças (Babson, 1993; Townley, 2000).  

 

A este respeito, uma recente pesquisa de gestores no Reino Unido, indicou que a maioria estava 

descontente com a cultura local e actual de trabalho, onde são obrigados a prolongadas horas de 

trabalho e lidar com a sobrecarga de trabalho e ao mesmo tempo ir ao encontro das metas de 

produção e prazos (Townley, 2000). Os resultados desse estudo mostraram uma série de sinto-

mas ligados ao stress, incluindo cansaço excessivo, dores de cabeça e perda de serenidade como 

estando associado com as exigências do trabalho. Outros estudos têm estabelecida uma associa-



Síndrome de Burnout em Médicos e Enfermeiros 

 

Dissertação de Mestrado                                   Vasco Francisco Japissane Cumbe     Página 56 
 

ção entre o aumento das horas de trabalho, pobreza familiar e vida social (Cahn et al., 2000), 

agravando o impacto do stress no trabalho.  

 

Muitas organizações sujeitam os seus trabalhadores a mais pressão de desempenho através do 

controlo das suas actividades e ou resultados no trabalho. A fim de manter e aumentar a produti-

vidade, os trabalhadores encontram frequentemente as suas práticas de trabalho controladas por 

outros elementos da equipe.  

 

Acompanhamento e ou vigilância do trabalhador está a tornar-se um procedimento bem aceite 

em muitas profissões. No passado, apenas poucas ocupações foram monitorizadas (predominan-

temente operadores de telefone), no entanto, a tendência já alastrou-se à uma série de profissões 

(Humphrey, 1998). O impacto dessa monitorização é uma sensação de omnipresença entre os 

funcionários, uma perda de liberdade para interagir com colegas de trabalho e receber apoio, 

cooperação reduzida, aumento da desconfiança, e mais competitividade entre colegas de traba-

lho. Uma consequência potencial de práticas como essas para o trabalhador é a maior probabili-

dade de experimentar o stress no trabalho. 

  

Em contraste com a pressão por desempenho, a subutilização de competências tornou-se um sig-

nificativo problema nos últimos anos. É amplamente reconhecido que a pressão resulta do grau 

em que o ambiente inibe ou promove o uso e o desenvolvimento de habilidades e competências. 

Subutilização da capacidade de um trabalhador ocorre normalmente se ele executa tarefas que 

são frequentemente simples na sua natureza e oferecem pouco desafio. A principal causa de 

subutilização é o facto de que muitas pessoas estão mais qualificadas em relação aos cargos dis-

poníveis. 

 

No entanto, a subutilização também pode resultar ao impedir a formação do trabalhador para 

adquirir novas competências. Esta barreira resulta em incapacidade de avançar para tarefas mais 

complexas (Muchinsky, 1997). Subutilização das competências habilidades de trabalho e varie-

dade de baixa qualificação são considerados prejudiciais para a saúde e o bem-estar do trabalha-

dor (Karasek e Theorell, 1990). 

 

d) Ambiguidade / conflito de papéis 
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A ambiguidade de papel existe, quando um indivíduo não tem informações sobre as exigências 

do seu papel, como ir ao encontro a esses requisitos e os procedimentos de avaliação disponíveis 

para garantir que o papel está sendo realizado com sucesso (Cordes e Dougherty, 1993).  

 

Altos níveis de stress ocupacional são susceptíveis de ser evidentes em organizações onde há 

níveis elevados de ambiguidade e conflito de papéis (Anderson, 1991; Cooper, 1991; Hatton e 

Emerson, 1993; Duquette et al., 1994; Rose, 1995, cit. in Kendall et al., 2000). 

 

A ambiguidade de papel foi considerada produzir resultados negativos tais como: redução da 

confiança, sensação de desesperança, ansiedade e depressão (Jackson e Schuler, 1985; 

Muchinsky, 1997). Conflito de papel, um constructo, muitas vezes associado a ambiguidade de 

papéis, apresenta-se quando experiências individuais são incongruentes com as expectativas de 

trabalho, e também pode ocorrer quando o indivíduo é obrigado a cumprir várias funções dife-

rentes (Cooper, 1991). Conflito de papéis foi definido como dois ou mais conjuntos de expecta-

tivas de papel de tal forma que a realização de um torna difícil ou impossível praticar o outro 

(Kahn et al., 1964).  

 

O conflito de papéis pode levar a atitudes negativas no trabalho e comportamentos, que incluem 

uma diminuição de satisfação no emprego, aumento da ansiedade, redução de confiança na orga-

nização e danificação das relações interpessoais com os colegas e supervisores (Caplan, 1982; 

Fisher e Gitleson, 1983; Kahn, 1974). Conflitos dessa natureza são prevalentes em ocupações 

como serviços humanos, militares e policiais, onde a divisão do tempo e os papéis necessários a 

qualquer momento nem sempre podem ser claramente previsto (Muchinsky, 1997). 

  

Tanto a ambiguidade como o conflito de papéis têm demonstrado aumentarem a exaustão emo-

cional, despersonalização, e redução do sentimento de realização pessoal (Miller, Zook e Ellis, 

1989; Jayaratne e Chess, 1991; Lee e Ashforth, 1991; Cordes et al., 1993; Siefert,). Um estudo 

relatou que o stress entre os coordenadores de estágio profissional foi associado com altos níveis 

de conflito de papéis (Flett e Biggs, 1992). Da mesma forma, um estudo similar de satisfação no 

trabalho, entre os profissionais de saúde e assistentes sociais, descobriu que a ambiguidade e 

conflito de papel emergiram como predictores significativos da exaustão emocional e stress no 

trabalho (Siefert, Jayarante e Chess, 1991). 
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 Vários estudos, de metanálise, demonstraram relações consistentes entre ambiguidade/conflito 

de papel e baixos níveis de satisfação no trabalho, a falta de interesse no trabalho, aumento dos 

níveis de ansiedade, diminuição de compromisso, e uma propensão para deixar a organização 

(Miles, 1975; Fisher e Gitleson, 1983; Jackson e Schuler, 1985; Fox, Dwyer e Ganster, 1991). 

No entanto, um outro estudo constatou que a relação entre ambiguidade/conflito de papel e a 

propensão para deixar um trabalho foi insignificante, depois de contabilizar o efeito da satisfação 

no trabalho (Bedeian e Armenakis, 1981). Este achado foi replicado por vários outros pesquisa-

dores e tendo concluído que o conflito e ambiguidade de pápeis não poderão ter efeitos diretos 

sobre a propensão para abandonar um emprego (Kemery, Mossholder e Touliatos, 1985; Nete-

meyer et al., 1990). Em vez disso, esses construtos podem afectar indirectamente outros constru-

tos, como a satisfação no trabalho ou compromisso organizacional, que pode ter impacto sobre o 

nível de stress de trabalho que um trabalhador pode estar vivenciando.  

 

e) conflito no trabalho 

Conflito no trabalho foi identificado como uma fonte significativa de stress para alguns trabalha-

dores, refletido pelo facto de que muitas reivindicações de stress podem estar relacionadas com a 

má gestão do conflito no trabalho, relações interpessoais negativas entre os colegas de trabalho, e 

reações negativas às decisões dos gestores (Cotton e Fisher, 1995; Shergold, 1995). 

 

 Toohey (1994) definiu conflito como uma ocorrência em curso, de graves contendas entre 

empregados ou entre o trabalhador e os fiscalizadores ou gestores e que não inclui assuntos vul-

gares ou fugazes. Em relação ao resultado do conflito laboral, Toohey (1994) argumentou que os 

trabalhadores, que têm um alcance limitado de opções para lidar com estas situações são mais 

suscetíveis a efeitos deletérios no seu bem-estar psicológico.  

 

O conflito é difundido em todos os tipos de organizações e pode manifestar-se de diversas 

maneiras, incluindo a turbulência emocional (ansiedade, tensão e frustração), aumento do absen-

tismo, volume de trabalho, violência e, numa perspectiva de conflito de grupo, greves e manifes-

tações (Cooper e Payne, 1988; Toohey, 1994). Além disso, os conflitos podem incluir ambas as 

situações, onde o trabalhador pode ser vítima de um ato agressivo ou violento, ou algumas for-

mas de desacordo, como as diferenças de opinião ou expectativas (Robbins, Waters-Marsh, 

Cacioppe e Millet, 1994).  

 

Tradicionalmente, os conflitos no local de trabalho têm sido percebidos como sendo negativos e, 
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quase sempre, resultam em conseqüências prejudiciais para o desempenho de uma organização. 

No entanto, é importante notar que nem todo o conflito é prejudicial para o trabalho ou para o 

trabalhador. De facto, vários estudos têm estabelecido uma relação positiva entre conflito no 

trabalho e tomada de decisão na inovação e produtividade.  

Há estudos que constataram que entre vinte e duas equipes de analistas de sistema, o grupo mais 

incompatível foi, provavelmente, o mais produtivo (Hill, 1974, cit. in kendal et al., 2000). Assim 

pode existir conflito e na verdade, este não resultar em consequências destrutivas para o traba-

lhador e a organização.  

 

Inversamente, num estudo de 400 participantes de uma série de organizações, identificaram os 

conflitos com os supervisores como um dos stressores associados com a maioria de comporta-

mentos maladaptativos no local do trabalho. Estes incluíam consumo excessivo de álcool e 

exprimir as frustrações sobre os colegas. Além disso, um estudo recente entre os enfermeiros 

encontrou uma forte associação entre o stress relacionado ao trabalho e relacionamento insatisfa-

tório com os colegas, supervisores e pacientes (Piko, 1999, cit. in kendall et al., 2000).  

 

Claramente, é importante compreender o potencial impacto negativo que o conflito no local de 

trabalho pode ter sobre o bem-estar do trabalhador e, posteriormente, sobre a organização (Chan 

et al., 2000).  

 

f) exigência emocional no trabalho 

Na maioria dos locais de trabalho, há uma necessidade de equilíbrio entre as exigências da vida 

pessoal e familiar com as exigências do empregador. Naturalmente, os eventos emocionais num 

sector terão impacto sobre o desempenho noutro sector, mas, em certa medida, todos os traba-

lhadores devem gerir suas emoções de forma eficaz nos locais de trabalho para criar uma ima-

gem publicamente aceitável. Hochschild (1983) se refere a essa atividade como trabalho emo-

cional, que foi definida como o esforço, planeamento e controlo necessários para expressar emo-

ções organizacionais desejadas durante as transações interpessoais (Morris e Feldman, 1996).  

 

Alguns postos de trabalho são extremamentes exigentes em relação ao trabalho emocional 

(enfermeiras, hospedeiras, cabeleireiras). Em muitos destes locais de trabalho, o trabalho emo-

cional é solicitado diretamente pelos empregadores, presumivelmente por causa do seu impacto 

nos resultados da organização (aumento dos clientes, como resultado de trabalhadores felizes), 
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desempenho individual do trabalhador e à preservação da moral no local de trabalho (Briner, 

1999). 

 

No entanto, a necessidade de acompanhar e controlar as emoções no trabalho foi encontrado 

estar associada com o stress entre os trabalhadores dos serviços público (Wharton e Erickson, 

1995). Nestas profissões, os trabalhadores são regularmente obrigados a lidar com a tensão nega-

tiva criada pela dissonância emocional (expressão de emoções que diferem daquelas que estão 

sentindo, fingindo ou escondendo uma emoção).  

 

A necessidade de trabalho emocional, também, tem sido encontrada em indivíduos com profis-

sões fisicamente perigosas (bombeiros, policiais e outro pessoal de emergência), onde há um 

receio permanente de dano ou morte e em profissões emocionalmente perigosas (médicos, 

enfermeiros, serviços comunitários), onde há uma exposição permanente ao sofrimento e tragé-

dia humana. Nestas profissões, há uma enorme exigência de gerir e prevenir a expressão de emo-

ções como: medo ou tristeza, substituindo-os com coragem e calma (Beaton, Murphy, Pike e 

Jarret, 1995).  

 

Na verdade, a capacidade de gerir estas emoções é aplaudida como sinónimo de profissionalis-

mo. Alguns autores sugerem que é esta discordância entre as emoções sentidas e expressas jun-

tamente com a frequência e duração das exigências para o trabalho emocional, que determinam 

o mal-estar do trabalhador (Morris e Feldman, 1997, cit. in Kendall et al., 2000). 

 

 2.5.3 - Clima Organizacional 

A natureza do trabalho e do local do trabalho mudaram significativamente durante a última 

década, com consequências maiores para a experiência de stress no trabalho. Duas das forças 

mais significantes nos últimos anos, têm sido a globalização da economia e o rápido desenvol-

vimento das tecnologias de informação. Estas forças têm criado um clima organizacional carac-

terizado por aumento da pressão e exigências para a produtividade. 

 

É dentro desta busca da vantagem competitiva na economia, que o trabalho está sendo realizado 

em locais de trabalho virtual por uma força de trabalho temporária (Belous, 1998; Medcof e 

Needham, 1998). Os funcionários muitas vezes acham que desempenham múltiplas funções na 

organização, levando ao conflito de papéis (Cooper, 1991). Além disso, eles precisam enfrentar e 
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gerir as mudanças constantes dos colaboradores, tarefas mal definidas e a insegurança no empre-

go. Ao mesmo tempo, a carga de trabalho aumenta em resposta às exigências de maior produti-

vidade e aumento da velocidade com que a comunicação pode ocorrer no local de trabalho 

(Jacobs, 1994). 

 

a) globalização da economia 

A globalização define-se como um aumento na actividade económica mundial como consequên-

cia da liberalização do comércio e a eliminação das barreiras da transferência de capitais, bens 

e serviços através das fronteiras nacionais (Rantanen, 2000). 

 

A influência da globalização da economia nas mudanças do ambiente organizacional é bem 

reconhecida (Carrithers, 1992; Cascio, 1995; Kochan, 1997; Schabracq e Cooper, 2000). A glo-

balização refere-se ao grande volume de transações de negócios que se movem ao redor do mun-

do a um ritmo cada vez mais acelerado (Graddick, 1992).  

 

Acompanhando esta tendência mundial é a procura de alto desempenho organizacional 

que exige a intensificação da concorrência, rápidas mudanças na tecnologia da informação, 

aumento da produtividade, maior flexibilidade organizacional e de trabalho, e custos mais baixos 

no fornecimento de bens e serviços (Carrithers, 1992; Kochan, 1997; Berwald, 1998; Kirby, 

1999). 

 

Uma das consequências de trabalhar-se num ambiente globalmente e acentuadamente complexo, 

é o potencial para o trabalhador experienciar tensão e stress no trabalho. Por outro lado, a globa-

lização resulta numa onda de despedimentos, num esforço para reduzir e minimizar os custos, o 

que resulta num aumento das exigências sobre a força de trabalho remanescente (Kirby, 1999; 

Maslach, 1999, cit. in Kendall et al., 2000). 

 

Consequentemente, para manter e melhorar a produtividade, a par das exigências do mercado 

global, os trabalhadores estão sob crescente pressão de trabalhar mais horas extras (Heiler, 1998; 

Hetrick, 2000; Townley, 2000), trabalhar a um ritmo mais rápido (Humphrey, 1998; Bousfield, 

1999), aumentar a carga de trabalho (Townley, 2000) e tornar-se multi-qualificados (Sauter e 

Hurrell, 1999). 

  



Síndrome de Burnout em Médicos e Enfermeiros 

 

Dissertação de Mestrado                                   Vasco Francisco Japissane Cumbe     Página 62 
 

Uma mudança importante, comum a muitas organizações, foi a introdução de mais turnos de 

trabalho (Heiler, 1998; Thomas, 1998). Na tentativa de alcançar níveis mais elevados de quali-

dade dos produtos e manter vantagem competitiva, muitas organizações têm estabilizado as 

estruturas hierárquicas, redução global no número de trabalhadores e adopção de práticas como 

equipas de auto-gestão e processo de produção (Cascio, 1995; Sauter e Hurrell, 1999). 

  

Isso resultou em aumento da responsabilidade e má definição nas funções dos trabalhadores 

(Johns, 1998; Thomas, 1998). Os trabalhadores são obrigados a desempenhar múltiplas e varia-

das tarefas, trabalhar como membros da equipe, auto-gestores, e aprender novas tarefas de traba-

lho rapidamente, assim que a organização muda e com objectivo de permanecer competitiva. 

Consequentemente, os trabalhos tornaram-se mal definidos, agravando questões como ambigui-

dade e conflito de papel. Estes factores, por sua vez, têm potencial para desencadear stress e 

doenças no trabalho (Dunette et al., 1998). 

 

b) impacto da tecnologia 

Além da ofensiva da globalização, o desenvolvimento de rápidas mudanças de tecnologia tem 

influenciado o ambiente de trabalho. Os avanços na tecnologia têm resultado na redução de mui-

tas organizações, a medida que as tarefas manuais passam a ser automatizadas. A tecnologia 

também permite um aumento acentuado no controlo automatizado de desempenho no trabalho 

(Aiello e Kolb, 1995), aumentando assim a pressão de desempenho. 

 

Rosch (1991) cunhou o termo techno-stress para se referir às frustrações, a ansiedade, desumani-

zação e depressão cada vez mais evidente em trabalhos de ambiente de alta tecnologia. Ele e 

muitos outros pesquisadores, mencionam que o techno-stress está tornando-se uma preocupação 

crescente entre os trabalhadores.  

 

O techno-stress é particularmente relevante nas indústrias onde a sobrecarga de informação 

decorre do grande volume de informações obtidos a partir fax, telefones, teleconferências e cor-

reios electrónicos. 

 

 2.5.4 - Interação Trabalhador - Trabalho 

A maioria dos pesquisadores reconheceu a necessidade de analisar a complexa e, às vezes, subtil 

interacção entre trabalhadores e seu ambiente de trabalho, em vez de concentrar-se na compo-
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nente individual. Cotton (1996, cit. in Kendal et al., 2000) observou que as vulnerabilidades pes-

soais são provavelmente os predictores mais importantes da experiência de stress. No entanto, as 

exigências organizacionais tendem a ser os mais fortes predictores do compromisso moral ou 

organizacional (Jones, Flynn e Kelloway, 1995).  

 

Vários modelos populares de stress no trabalho têm reconhecido o papel da interação ou  

correspondência entre os trabalhadores e seus empregos. Os pressupostos que fundamentam o 

modelo de correspondência indivíduo-ambiente indicam que os indivíduos procuram ambientes 

de trabalho que são congruentes com as suas características (Swanson e Fouad, 1999). Eles pro-

curam ambientes que lhes permitam expressar suas capacidades, competências, atitudes, valores 

e necessidades (Holanda, 1997). Lofquist e Dawis (1984) observaram que quando as competen-

cias de um indivíduo correspondem as exigidas pelo trabalho, resulta numa interação indivíduo-

ambiente de satisfatoriedade. 

  

Quando as atitudes do indivíduo e os seus valores correspondem às recompensas que estão dis-

poníveis no trabalho, então o trabalhador terá a experiência de satisfação. Esta teoria indica que 

ambos satisfatoriedade e satisfação são condições necessárias de adaptação de trabalho. Deste 

modo, a tensão é o resultado de uma discrepância entre a pessoa e o ambiente a qualquer nível. 

 

Outra pesquisa sugeriu que a interacção entre o trabalhador e seu trabalho é importante, porque o 

efeito negativo do stress no trabalho pode ser compensado pelos benefícios da interação indiví-

duo-ambiente de trabalho. Embora a insatisfação com o trabalho seja primeiramente considerada 

como um resultado do processo de stress no trabalho (Cherniss, 1980), algumas pesquisas têm 

mostrado que a satisfação com o conteúdo de um trabalho pode realmente fornecer uma reserva 

importante contra os efeitos negativos do stress (Macdonald e Upsdell, 1996). Só a título de 

exemplo, um estudo australiano realizado pela Geare (1989) constatou que a satisfação ou pra-

zer no trabalho foram elevados, para aqueles que perceberam o seu nível de stress ser apenas 

certo, mas também para aqueles que relataram que o stress era muito alto.  

 

O desempenho no trabalho não diferiu entre os grupos, embora aqueles que relataram alto 

stress também relataram mais sintomas físicos de tensão e tratamento médico prévio durante os 

cinco anos anteriores. É possível que o maior contacto com a profissão médica tenha causado a 

percepção de que o stress era muito alto, em vez de ser o stress o causador da atenção médica. 

No entanto, é possível que esses trabalhadores que relataram alta tensão estivessem a ganhar 
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outros benefícios positivos de seu trabalho stressante. Ao longo de linhas semelhantes a estas, o 

modelo de esforço-recompensa (Siegrist, 1996) sugere que deve haver um equilíbrio entre a per-

cepção do esforço que é exigido num trabalho e as recompensas que são ganhas.  

 

Em dois estudos longitudinais nos trabalhadores duma fábrica alemã e gestores de nível médio, 

constatou-se que a combinação da variável desequilíbrio esforço-recompensa foi um predictor 

significativo de vários indicadores comportamentais e físicos de stress. Este modelo suporta a 

suposição de que os efeitos negativos do stress no trabalho podem ser prevenidos se outros 

aspectos do trabalho fornecerem resultados positivos (Siegrist, 1996). 

 

Maslach (1999), na reformulação do seu modelo de burnout, sugeriu que a carga de trabalho e 

horas gastas no mesmo não podem ser consideradas stressantes se o trabalho está associado a 

recompensas suficientes, tais como resultados significativos, o reconhecimento ou controlo. O 

inverso do modelo esforço-recompensa é o modelo esforço-distress (Lundberg e Frankenhauser, 

1980).  

 

Este modelo prevê que a necessidade de esforço (devido à alta carga de trabalho) seria mais pre-

judicial para os trabalhadores se fosse acompanhada por uma avaliação negativa da tarefa 

(angústia, falta de sentido, tédio, irritação, etc). Do mesmo modo, a experiência dos obstáculos 

que impedem que os resultados de um esforço sejam alcançados foi verificado terem associação 

com resultados negativos (Cavanaugh, Roehling, Boswell e Boudreau, 1999).  

 2.5.5 - Cultura Organizacional / Socialização 

Para além de analisar os fatores organizacionais ou pessoais tradicionais na previsão de stress no 

trabalho, os investigadores começaram a examinar o papel do contexto mais amplo em ambas as 

experiências e relatórios de stress. Cherniss (1991) definiu esse quadro como estruturas que con-

tribuem para a cultura única de uma área e, ao longo do tempo, socializar os que trabalham den-

tro dessa cultura.  

 

Tem sido sugerido que os conflitos e pressões que surgem, como resultado dessas culturas 

podem ter um impacto maior sobre bem-estar psicológico do que quaisquer factores pessoais ou 

de trabalho (Leiter, 1991). Na verdade, são estes fatores que serão associados a reduzida moral 

da força de trabalho, uma condição que se pensa estar associada com a apresentação de reivindi-

cação (Cotton, 1996). 
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A cultura organizacional engloba os valores, carácter, atitudes, linguagem e crenças de uma 

organização. Esta cultura influencia o comportamento dos seus membros e a forma em como eles 

discirnem e interpretam o comportamento dos outros (Waters-Marsh, Cacioppe e Millet, 1994; 

Muchinsky, 1997).  

Schien (1990) postulou que a cultura da organização é um sistema de significados compartilha-

dos e um entendimento comum. Esses significados formam um padrão de pressupostos básicos 

que são identificados ou planeados por um grupo de trabalho específico e como ele aprende a 

lidar com as dificuldades externas e integrar as circunstâncias internas. São estes significados 

compartilhados que distinguem uma organização da outra.  

 

A maioria das culturas organizacionais consistem de uma cultura dominante que representa o 

núcleo dos valores compartilhados pela maioria dos membros da organização, e muitas sub-

culturas que refletem experiências comuns e dificuldades compartilhadas por pequenos grupos 

de membros (Robbins, 1994). As sub-culturas são mais prováveis de serem delimitadas por fron-

teiras geográficas ou por denominações no local de trabalho. 

 

O primeiro ponto em que a cultura pode influenciar uma organização é através da socialização 

dos novos trabalhadores. Socialização refere-se ao processo de adaptação que um novo empre-

gado experiência ao entrar numa nova organização e é o processo de identificação e de aprendi-

zagem das normas, valores e comportamentos que permitem a admissão como membro da refe-

rida organização (Van Maaen, 1976).  

  

A fase inicial de entrada é o momento mais crítico no processo de socialização porque é provável 

que o trabalhador não esteja ciente das crenças e costumes vigentes e, portanto, causará pertur-

bações na cultura existente. As novas crenças e suposições dos empregados trazem o desafio ou 

o refutar da cultura existente (Schein, 1990).  

 

Uma pesquisa recente indicou que, para ganhar status como um membro da organização, o traba-

lhador passa por períodos de conflito interno e adaptação quando inicialmente introduzido no 

ambiente de trabalho (Bullis, 1993). É importante, garantir que o novo trabalhador é plenamente 

informado sobre todos os aspectos do trabalho e da organização durante este período de sociali-

zação, para garantir que expectativas do trabalhador sobre a organização não sejam irrealistas 

(Albrecht e Bach, 1997). 
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As culturas de trabalho podem influenciar tanto a experiência e relatos de stress, como a proba-

bilidade de alegação do mesmo. Os tipos de culturas de trabalho que podem influenciar a expe-

riência ou relato de stress, tendem a ser caracterizados pela hostilidade e desconfiança (Hart, 

Wearing e Headley, 1995; Rodridguez, 1997; Winslow, 1998), a má comunicação (Kyriadou, 

1999) ou a falta de controlo (Winslow, 1998).  

A pesquisa mostrou que os locais de trabalho caracterizados pela hostilidade e desconfiança 

terão um duplo impacto negativo sobre os trabalhadores na medida em que aumentará a expe-

riência de stress, e ao mesmo tempo, diminuirá a elaboração de relatórios e tratamento do stress. 

Esta questão sobre o impacto das culturas hostis tem sido estudada por vários autores e duma 

forma extensiva. 

 

Os actos de agressão, violência, assédio laboral, são encontrados numa escalada crescente e estão 

se tornando numa das principais causas de deficiência, doença e morte relacionadas com o traba-

lho (Biles, 1999; Hepburn, Corneil e Barling, 1999). Tradicionalmente, e num passado próximo, 

a violência no trabalho era estrictamente definida como incluindo apenas agressão física ou 

homicídio que ocorre no ambiente laboral (Hales, Seligman, Newman e Timbrook, 1988). Mais 

recentemente, esta definição foi expandida para violência ocupacional e inclui comportamentos 

como ameaças verbais, sexuais, assédio moral e os incidentes que causam danos físicos e psico-

lógicos (Thomas, 1992; Varita, 1995; Ellis, 1999). 

 

Uma forma comum de violência laboral é o bullying, que consiste num comportamento constante 

de intimidação, ofensas, abuso do poder ou sanções injustas com o potencial de deixar a pessoa 

perturbada, ameaçada, humilhada, ou vulnerável (Ellis, 1999). Os efeitos da violência no traba-

lho têm o potencial de resultarem em: redução da moral e da produtividade, absentismo, aumento 

de incidentes de doenças e uma propensão para abandono do trabalho (Stockdale e Phillips, 

1989; Parker, Griffith e Holdaway, 1999; Anshel, 2000).  

 

Um outro estudo de mulheres polícias estabeleceu uma associação entre o assédio no trabalho e 

uma sensação de ansiedade sobre o desempenho no trabalho. Essas mulheres relataram que 

tinham que provar constantemente se eram capazes de realizar o trabalho que é predominante-

mente dominada pelos homens. Evidentemente, tais fatores têm potencial para causar pressão 

significativa e ou stress no indivíduo (Parker, 1998). 
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 2.5.6 - O Papel da Percepção e Avaliação. 

O controlo pode diferir de acordo com o grau de controlo actual disponível no ambiente laboral. 

No entanto, de igual importância é a medida em que um indivíduo acredita que detem algum 

controlo. Alguns autores, têm observado que o grau em que os indivíduos julgam a sua situação 

controlável, pode ser tão importante para o processo de stress como a controlabilidade actual do 

evento (Conway e Terry, 1992). 

Esta conclusão foi baseada em resultados extensos demonstrando que as pessoas podem criar 

oportunidades para o controlo, mesmo nas circunstâncias mais adversas (Taylor e Brown, 1988). 

A percepção do controlo tem sido ligada à saúde mental na sequência de acontecimentos stres-

santes. Os indivíduos que percebem ter altos níveis de controlo sobre a sua situação têm mais 

hipóteses de implementar mecanismos de coping de resolução de problemas com sucesso e são 

mais propensos a ajustar-se com sucesso, do que indivíduos que percebem pouca margem de 

controlo.  

 

As percepções também têm um impacto importante sobre o processo de stress no trabalho, 

durante o desenvolvimento e ruptura do contracto psicológico. Como foi dito anteriormente, o 

contracto psicológico não é escrito, e muitas vezes mesmo não abordado. Esse acordo geralmen-

te engloba um compromisso pelo trabalhador em troca de apoio por parte do empregador. 

 

O comprometimento organizacional tem sido definido como a força da identificação de um indi-

víduo com o envolvimento numa organização, demonstrado por uma crença e aceitação dos 

objetivos e valores da organização, vontade de exercer o esforço em nome da organização e um 

desejo para manter a filiação na organização (Brooke et al.,).  

 

O vínculo afectivo com a organização tem sido associado a baixos níveis de intenção de abando-

nar o emprego (Wolfe e Feeley, 1999). O apoio organizacional envolve a medida em que a orga-

nização é percebida pelos trabalhadores como respeitando as suas necessidades pessoais, valores 

e objetivos. É com base nesta troca, que é estabelecido um contracto psicológico (Rousseau, 

1995). 

 

Raramente os contractos psicológicos são validados ou confirmados por ambas as partes, dei-

xando-os vulneráveis às percepções de violação que podem desencadear reações adversas e um 

comportamento nocivo pelas partes envolvidas (Rosseau, 1995). Kendall et al., 2000 (citando 

Heaney e Joarder, 1999) diz que as práticas abusivas susceptíveis de resultar em violações per-
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cebidas incluem aquelas caracterizadas por tratamento desigual ao longo do tempo ou entre os 

trabalhadores, expectativas irrealistas, falta de consultas e falta de resposta às necessidades dos 

trabalhadores (Cejado, Karkashian, Gershon e Murphy, 1999). 

 

A maioria dos modelos de previsão, na área de stress, tem dado uma importância central para a 

percepção individual, através do conceito de avaliação. Assim, estes modelos reconheceram o 

facto de que o stress é um processo de avalição subjetiva, individual e único. Um dos modelos 

mais citados do stress é o proposto por Lazarus e Folkman (1984). Este modelo é baseado no 

pressuposto de que os resultados na sequência de qualquer evento de vida, no local de trabalho, 

depende mais da avaliação subjetiva do indivíduo do que qualquer característica objetiva do 

evento. Foi dentro desta perspectiva, que Lazarus e Folkman propuseram que a avaliação subje-

tiva que um indivíduo faz de um evento é crucial para o processo de adaptação, porque um 

evento não pode ser considerado stressante até que tenha sido definida como tal pelo indivíduo. 

 

De um modo geral, os eventos stressantes são aqueles que são avaliados como extremamente 

ameaçadores ou prejudiciais pelo indivíduo, e não aqueles que são avaliados como sendo irre-

levante, benignos ou desafiadores. Este tipo de avaliação é designado de avaliação preliminar ou 

primária, pois é provável que seja o primeiro tipo de interpretação que o indivíduo faz, quando 

confrontado com um potencial stressor. 

 

Segundo Lazarus e Folkman (1984), não é suficiente que um evento seja avaliado como uma 

ameaça, deve também ser avaliado como de gestão impossível. Assim, eventos stressantes pro-

vavelmente serão aqueles que o indivíduo também acredita que não será capaz de resolver ou 

superar com êxito (avaliação secundária). 

 

A avaliação secundária é equiparada ao conceito de auto-eficácia, revisto por Bandura (1997), 

no contexto do stress ocupacional, ao referir que, em vez de ser uma tendência generalizada para 

acreditar que se têm controlo sobre a própria vida, auto-eficácia é uma crença situacionalmente 

específica de que o indivíduo pode conseguir trazer os resultados particulares desejados, dum 

conjunto de circunstâncias. De acordo com Bandura, indivíduos com um baixo sentido de auto-

eficácia irão experimentar stress e ansiedade em resposta às exigências e responsabilidades 

excessivas, enquanto os com alto senso de auto-eficácia irão experimentar o stress e insatisfação 

no trabalho, em resposta à falta de oportunidades para fazer uso das suas competências e talen-

tos. 
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Resumidamente, a definição de eventos stressantes será diferente entre os indivíduos, e serão 

constituídos por aqueles que o indivíduo acredita serem ameaçadores e opressivos. Eventos per-

cebidos como ameaçadores, mas capazes de serem tratados adequadamente, não serão conside-

rados stressantes. Eventos percebidos como ameaçadores só podem ser considerados stressantes 

se o indivíduo tiver insuficiência de recursos pessoais ou ambientais para implementar os seus 

mecanismos de coping (apoio social inadequado, dificuldades financeiras, etc). 

 

O conceito de avaliação tem sido articulado em vários modelos de stress e coping. O modelo de 

Lazarus e Folkman (1984) propõe que a avaliação é influenciada pelos recursos disponíveis para 

a pessoa, a sua vulnerabilidade, e à situação em que o indivíduo se encontra. A avaliação, por 

sua vez, influencia os esforços de coping que o indivíduo desencadeia, e em seguida influencia o 

resultado da transação do stress. Existem muitos outros modelos predictivos, mas todos são, de 

algum modo, similares ao modelo de Lazarus e Folkman. 

 

 2.5.7 - Gestão dos Recursos Humanos. 

No contexto de emprego onde a mudança permanente é a única certeza e o conceito de seguran-

ça no trabalho não é mais válido (Baruch e Hind, 1999), a mudança deve ser bem gerida. 

 

Com a recessão, ocorreram muitas mudanças na gestão de recursos humanos, incluindo partici-

pação no mercado do trabalho, promoção dos princípios e prácticas de negociação da empresa, 

racionalização e redução dos custos.   

 

As organizações estão a responder às demandas internas e externas, colocadas sobre si, através 

da redifinição das estratégias e estruturação organizacional (Callan, 1993). As estruturas descen-

tralizadas, e mais flexíveis estão evoluindo ao contrário da tradicional hierarquia altamente cen-

tralizada das organizações das últimas décadas (Windel e Zimolong, 1999). Estas organizações 

exigem gestores, eficientes, dentro de um ambiente em rápido movimento e bastante imprevisí-

vel (Atkinson, 1999).  

 

No entanto, esta devolução de responsabilidade resulta em maior pressão sobre os recursos 

humanos que operam ao nível da produção, ou seja, transferindo a responsabilidade para o nível 

hierárquico baixo, enquanto ocorre redução do acesso aos recursos necessários. 



Síndrome de Burnout em Médicos e Enfermeiros 

 

Dissertação de Mestrado                                   Vasco Francisco Japissane Cumbe     Página 70 
 

Como consequência, estratégias inovadoras de organização e gestão estão em constante evolução 

e desenvolvimento no sentido de permitir às organizações gerir o processo das mudanças. 

Enquanto essas mudanças não trouxerem inovação, Baruch e Hind (1999) destacam o caos e 

incerteza, que também surgem em relação à gestão do pessoal no local de trabalho. 

 

Para muitos empregados, a força dessas mudanças e a amplitude de racionalização no local de 

trabalho, tem proporcionado oportunidades limitadas para responder positivamente aos recursos 

reduzidos e às exigências aumentadas. A medida que as organizações e os trabalhadores se adap-

tam, o aumento de stress e tensões do trabalho associado, têm um impacto grave sobre a subsis-

tência continuada da organização, e sobre a sociedade no geral (Cartwright e Cooper, 1996). 

 

a) delegação de  responsabilidade  

A centralização das prácticas dos recursos humanos e a consequente delegação de muitos aspec-

tos da gestão dos recursos humanos dentro da organização, pode aumentar a probabilidade de 

negligência sobre as questões psicossociais dos trabalhadores.  

 

Tradicionalmente, os gestores dos recursos humanos têm envolvimento limitado nos objectivos 

organizacionais e estavam interessados, primariamente, com as operações breves e nas necessi-

dades geríveis dos trabalhadores (McCarthy e Stone, 1986).  

 

Actualmente a gestão dos recursos humanos opera a três níveis dentro da organização: 

 

-nível estratégico em que os gestores estão envolvidos no desenvolvimento de meios para ganhar 

vantagem competitiva no mercado; 

  

-nível gerencial, consistindo na validação de sistemas que se relacionam com as condições atuais 

do seu potencial futuro (promoção do desenvolvimento e planeamento de carreira); 

 

-nível operacional em que as principais tarefas consistem na administração dos salários, avalia-

ção do pessoal e os planos de recrutamento, avaliação do trabalho, adequação pessoa-ambiente 

(Kramar, McGraw e Schuler, 1997).  
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Esta mudança do foco nas práticas de recursos humanos, combinada com a descentralização da 

hierarquia da organização, levou à desconcentração da gestão directa dos recursos humanos ao 

nível hierárquico.  

 

b) falta de redefinição das competências no trabalho 

Uma das competências funcionais mais importantes, dentro da gestão dos recursos humanos, é a 

redefinição do trabalho e uma selecção adequada. A competência na área de redifinição do traba-

lho não é apenas fundamental para a gestão estratégica global de recursos humanos, mas é tam-

bém imperativa em relação ao planeamento dos recursos humanos.  

 

Avanços tecnológicos significativos têm grande impacto sobre os trabalhadores e as oportunida-

des de emprego (Anthony, Perrewe e Kacmar, 1993). Esse impacto levou à redução dentro destas 

organizações e, como conseqüência, às expectativas de aumento de produtividade dos trabalha-

dores restantes.  

 

O impacto, resultante da fraca adequação indivíduo-trabalho, quando as competências dos traba-

lhadores não satisfazem as exigências do trabalho ou o trabalhador não está corretamente treina-

dos para realizar um trabalho, é imenso e com probabilidade de redução da eficácia da organiza-

ção e do trabalhador (Browne, 2000). 

 

Segundo alguns estudos, a saúde do trabalhador é influenciada pela qualidade de redefinição do 

trabalho (Anthony et al., 1993; Terra, 1995). Contudo, apenas tem havido poucas mudanças na 

redifinição de muitos trabalhos, apesar do mercado altamente competitivo e com uso das novas 

tecnologias. Esta situação leva a uma diminuição do desempenho. Contudo, sublinhando as con-

sequências a longo prazo da fraca redefinição do trabalho, Terra (1995) salienta que uma estrutu-

ra de tarefas rígida ou a deficiência para resdonder as necessidades de mudanças na redefinição 

de trabalho, tornou-se um factor desmotivador no processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Gandham (2000) propôs que os trabalhos exigem uma redefinição clara e objetiva com avaliação 

periódica do trabalho e do trabalhador. O objectivo será identificar necessidades de treino e 

desenvolvimento, avaliar a carga de trabalho do empregado e produtividade, investigar os aspec-

tos do trabalho e ambientais e analisar a saúde e segurança no trabalho. No entanto, a participa-

ção dos trabalhadores neste processo de reestruturação do trabalho é essencial. Apesar do reco-
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nhecido impacto sobre a saúde do trabalhador e da produtividade global da organização e os 

custos associados, esta inclusão e participação é relativamente rara (Terra, 1995). 

 

c) avaliação inadequada de desempenho / procedimentos de aconselhamento 

Quando os trabalhadores que estão experimentando stress começam a desligar-se do local de 

trabalho, como forma de lidar com aquele, é provável que haja alguns indicadores visíveis a 

nível individual, incluindo queda no desempenho, raiva e o absentismo ou licença por doença. 

Muitas vezes, esses indicadores passam despercebidos até ao momento que um grande problema 

se levanta. No entanto, quando os indicadores são percebidos, a resposta dos gestores e supervi-

sores pode ser uma causa significativa de declínio do trabalhador.  

 

Na verdade, Grundemann (1999) observou que a forma mais comum, nas organizações europeias 

que tentaram reduzir o absentismo, foi apertando os procedimentos de saída e colocar os traba-

lhadores sob constante vigia. Esta prática pode criar uma pressão maior sobre os trabalhadores. 

 

Só a título de exemplo, o declínio notável do desempenho profissional normalmente instiga uma 

avaliação de desempenho e estratégias de aconselhamento que, se não bem bem geridas, poderão 

ser invasivas e aumentarem o nível de stress do trabalhador. Apenas, depois do declínio de 

desempenho se tornar significativamente problemático, os gestores tendem a operar mais num 

contexto legislativo, do que humanitário. Consequentemente, as políticas internas e as interações 

contraditórias podem ser uma força motriz. Como observou Buegre (1999), a agressão é frequen-

temente consequência de um tratamento insensível pelos empregadores.  

 

Assim, a reclamação pode se tornar um protesto, o que é justificado pelo facto de, nesta fase, os 

procedimentos legais serem os mecanismos normativos operantes nesse ambiente de trabalho 

(Snell, 1996). 

  

d) incapacidade de gestão da diversidade de mão de obra 

A globalização do trabalho e da natureza mutável da força de trabalho, e as diversas culturas de 

trabalho têm um grande impacto no desenvolvimento de políticas internas dentro das organiza-

ções. Há uma necessidade por parte das organizações para responderem favoravelmente à ampla 

legislação que apoia grupos em risco de marginalização, tais como pessoas com deficiência, 

mulheres, minorias étnicas.  
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Esta exigência significa que os gestores de recursos humanos devem operar num ambiente mais 

complexo e desafiador para a tomada de decisões que podem ser mal-preparadas. Kelly-Radford 

(1999) observou a importância crítica do potencial para a ocorrência de discriminação no proces-

so de seleção, especialmente como resultado direto das escalas de stress mal concebidas com 

base sobre as populações da maioria. Por exemplo, questões relacionadas com gênero, etnia e 

dificuldades de linguagem e deficiências psiquiátricas não foram adequadamente tratadas na lite-

ratura sobre os processos de seleção. A pesquisa também indicou que a discriminação é um forte 

preditor de resultados de saúde para os trabalhadores em um grupo étnico minoritário (Kelly-

Radford, 1999). 

 

e) falta de participação dos trabalhadores na tomada de decisões 

As relações positivas entre o empregador e o empregado, o incentivo ao desenvolvimento 

das competências, e a sensação de envolvimento na tomada de decisôes, contribuem para um 

contracto psicológico positivo, que por sua vez leva à melhoria da produtividade e satisfação no 

trabalho (Rosseau, 1995).  

 

Há várias décadas que vários especialistas se têm debruçado, com bastante preocupação, na área 

de gestão dos recursos humanos, sobre o processo de trabalho, redefinição do trabalho e condi-

ções de trabalho, como métodos de garantia, a participação e envolvimento dos trabalhadores nas 

questões organizacionais (Nankervis, Compton e McCarthy, 1996). 

 

f) incapacidade de adesão à legislação de saúde e segurança ocupacional 

Como as organizações competem para ganhar uma vantagem comparativa e competitiva sobre os 

adversários, pressões para aderir à legislação e alcançar padrões de melhores práticas tornam-se 

extremamente frequentes (Kramar, McGraw e Schuler, 1997).  

 

De acordo com legislação, australiana, uma das principais prioridades para a gestão deve ser uma 

política de saúde eficaz e programas de segurança para salvar vidas, aumentar a produtividade e 

reduzir os custos (Anthony, Perrewe e Kacmar, 1993). 

 

No entanto, para a eficácia laboral das políticas e procedimentos de saúde e segurança ocupacio-

nal, devem ser administrados e executados com o compromisso de todas as partes interessadas, 

incluindo empregadores, supervisores, trabalhadores no geral, sindicatos e médicos. 
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Dada a ausência de documentos, de políticas escritas e ampla divulgação dos procedimentos de 

gestão, também é improvável que qualquer trabalhador doente ou traumatizado tenha um rápido 

e seguro retorno ao trabalho. Diz ainda George (1999), que a redução do financiamento e recur-

sos para a saúde e segurança ocupacional na Austrália tem um impacto significativo sobre os 

trabalhadores e as organizações.  

 2.5.8 - Medicalização e Legalização do Stress 

Muitas reivindicações de stress laboral surgem a partir de problemas que deveriam idealmente 

ser geridos no ambiente de trabalho em vez de torna-los médicos e ou legalizados.  

 

Alguns autores, concluíram que o stress no trabalho se tem tornado uma ideia conveniente e é um 

repositório de uma série de problemas pessoais e organizacionais que, quando assumidos como 

sendo de difícil gestão são relegados para a classificação geral de doença (Vezina e St-Arnoud, 

1996). Como resultado, as causas de stress laboral quase sempre permanecem não reconhecidas 

e não resolvidas. É dentro desta perspectiva, que McKenna (1996) afirmou, os empregadores 

podem efetivamente evitar a sua responsabilidade pelos processos de medicalização e legaliza-

ção do stress. 

 

Toohey (1993) descreveu três tipos de reivindicação de stress, dois dos quais envolvem inade-

quadamente processos médicos e jurídicos. O primeiro tipo de reivindicação é a reivindicação de 

recompensa, a qual, é muita das vezes apoiada pelos gestores como um meio de apoio financeiro 

a um funcionário que está perto da aposentadoria, mas não como coping, ou uma forma de ali-

viar a organização dos trabalhadores.  

 

O segundo tipo de reivindicação é uma reivindicação de retaliação, que é iniciada por um traba-

lhador como forma de punição para o mau tratamento recebido do empregador. Embora o siste-

ma de saúde ainda desempenhe um papel integral no presente pedido, é o sistema jurídico que se 

torna o foco do problema. 

 

O último tipo é a reivindicação de retiro, quando um trabalhador se retira de uma ou mais situa-

ções de trabalho, em que muitos outros também têm tido dificuldade, usando seus sintomas 

como uma fonte de escape. Neste tipo de reivindicação é provável que a incapacidade de lidar 

com situações de trabalho, como resultado de uma combinação de causas, irá produzir sentimen-
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tos de angústia e ansiedade. Estes sentimentos são descritos como uma doença sob o ponto de 

vista do trabalhador e do médico.  

 

Assim, o trabalho é visto como um factor precipitante, abrindo caminho para a reivindicação. 

Paradoxalmente, a culpa que é dirigida ao local de trabalho é igualmente dirigida ao trabalhador, 

porque o foco principal passa a ser o indivíduo e sua doença.  

 

Apercebendo-se de estarem doentes, os trabalhadores deixariam de assumir a responsabilidade 

pela sua incapacidade de lidar com os problemas e as organizações não assumem a responsabili-

dade pela exigência excessiva que colocam ao trabalhador. Enquanto os trabalhadores recebem 

tratamento médico em curso, as questões subjacentes aos seus problemas iniciais tendem a ser 

negligenciados, dificultando, deste modo, a sua identifição e resolução. 

 

São muitas as complicações criadas pela medicalização e a legalização do processo do stress 

laboral. Primeiro, o médico assume um papel central no resto do processo de gestão do stress, o 

que é improvável que seja propício à reabilitação. Por outro lado, as ferramentas de diagnóstico 

exigidas no contexto legal são problemáticas e associada com o estigma. Em terceiro lugar, a 

necessidade legal para determinar se o stress é ou não causado pelo trabalho, não é preenchida 

por um diagnóstico médico, levando a confusão para os trabalhadores quando as suas reivindica-

ções são rejeitadas. Finalmente, existem outros problemas de definição enquadrados no contexto 

jurídico e legal. 

 

a) o papel dominante do médico 

A maioria das legislações, por exemplo a australiana, tem indicado o médico como o responsável 

pelo diagnóstico e tratamento das condições de stress. Outros elementos da equipa de reabilita-

ção confiam na certificação médica para iniciar ou aprovar qualquer tratamento, reabilitação e 

retorno ao trabalho. Para conseguir realizar essa tarefa, o clínico geral deve ser capaz de fazer 

escolhas informadas e decisões justas sobre a natureza da condição do indivíduo, se a incapaci-

dade do trabalhador está relacionada com fatores de trabalho e qual o tratamento necessário.  

Para além disso, o clínico médico requer um conhecimento detalhado do quadro jurídico e legal 

que é usado para determinar e limitar a sua responsabilidade em curso.  

 

Na maioria dos casos, os médicos não têm o conhecimento necessário e como resultado desta 

falta de conhecimento, alguns ordenamentos jurídicos, na Austrália, tem alterado o sistema de 
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gestão a fim de incluir psicólogos na tomada de decisões em casos de stress ocupacional. No 

entanto a certificação do trabalhador ainda depende do médico de clínica geral, garantindo deste 

modo, que um problema de organização torne-se um problema médico. 

 

b) instrumentos inadequados de diagnóstico 

Toohey (1993), em sua revisão do diagnóstico escrito inicial e subsequente atestados médicos, 

revelou que em 26% das reivindicações, o diagnóstico foi registrado apenas como stress. Cotton 

e Jackson (1996) observaram que os diagnósticos nos casos de alegação de stress variaram 

amplamente, e podem ser classificados como estilos de personalidade maladaptativo (40%), 

insatisfação profissional (20%), perturbação de adaptação (20%), síndromes clínicas (15%) ou 

perturbação de personalidade (5%). 

 

Na Austrália, o diagnóstico duma condição de stress deve ser feito de acordo com as categorias 

detalhadas no Manual Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais (DSM-IV, APA-1994) 

ou Classificação Internacional das Doenças (CID-10).  

 

Há uma série de problemas associados ao uso do DSM-IV para o diagnóstico de stress no traba-

lho. Em primeiro lugar, apesar do facto da associação de psiquiátrica americana legitimar o con-

ceito de stress relacionado com doenças psiquiátricas, incluindo os diagnósticos de perturbação 

de adaptação e perturbação de stress pós-traumático, no seu sistema classificativo, o papel do 

stress como um factor de precipitação de doença psiquiátrica tem sido controversa (Eliashof e 

Streltzer, 1992).  

 

Kendal et al., 2000 (citando Prove, 1996) concluiu que o DSM-IV nunca foi destinado a ser uti-

lizado como ferramenta de diagnóstico em um ambiente legal. Foi projectado para ajudar na 

conceptualização das perturbações e a padronização de tratamento e pesquisa. Um segundo pro-

blema grave com o uso da DSM na alegação do diagnóstico é que os critérios e as descrições no 

manual foram concebidos para serem utilizados por profissionais qualificados e com experiência 

clínica para o diagnóstico. 

 2.5.9 - Gestão do Trauma e Regresso ao Local do Trabalho 

O stress ocupacional é um tema de destaque por causa do impacto que tem sobre a produtivida-

de, saúde, e os custos financeiros dos danos (Nowland, 1997).  
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Pode ocorrer uma significativa redução de custos, através da utilização de estratégias de reabili-

tação proficientes e intervenções no local de trabalho. Infelizmente, a complexidade das questões 

relacionadas com o stress ocupacional podem impedir o retorno ao processo de trabalho. A 

diversidade dos principais intervenientes, cada um com sua própria agenda e muitas vezes con-

flictantes, as coligações que vão surgindo dentro e ao longo do processo, e os atrasos no encami-

nhamento e intervenção podem resultar em entraves significativos na gestão e reabilitação do 

trabalhador com trauma psicológico. 

 

Kendall et al., 2000 (citando Ellis, 1995) apontou, a integração das políticas de gestão, legislação 

de segurança e saúde no trabalho, práticas de gestão dos recursos humanos, e estratégias eficazes 

de reabilitação, como factores que providenciam ganho para ambas partes. 

 

Na sua forma actual, entretanto, a reabilitação continua a ser uma actividade separada que pode 

não ocorrer até algum tempo após a determinação do pedido de reivindicação do stress laboral. 

Consequentemente, o processo de regresso ao trabalho está repleto de problemas e barreiras. 

Pesquisas nesta área, documentam três tipos de obstáculos para o regresso ao trabalho: factores 

individuais, sistémicos e factores de modulação (Tate, 1992). 

 

Os factores sistémicos incluem o processo de compensação dos trabalhadores, a relação contradi-

tória com o empregador, recursos humanos e políticas de segurança e saúde no trabalho. Facto-

res individuais incluem os psicológicos, demográficos e características relacionadas aos danos, 

enquanto factores moduladores são os que moderam ou medeiam as relações entre os indivíduos 

e os factores sistémicos. 

 

A complexidade da dinâmica funcional entre os três conjuntos de factores, se não for tratada de 

forma eficiente, pode colocar em risco a probabilidade do retorno do trabalhador para um papel 

substancial de emprego. O stress ocupacional não deve ser visto apenas como um problema 

médico ou de saúde, mas deve ser reconhecido como a perda real ou potencial dos recursos 

humanos para a organização, e com impacto directo sobre a sua eficácia (Toohey, 1995 cit. in 

Kendall et al., 2000). 

 

a) factores sistémicos 

 Os fatores sistêmicos constituem um grande obstáculo para retornar ao trabalho. Tate (1992) 

argumentou que os sistemas precisam ser examinados cuidadosamente para compreender plena-
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mente as barreiras de retorno ao trabalho. Observou, ainda, que o retorno bem sucedido ao traba-

lho é muitas vezes obscurecido pela dinâmica e complexidade associados com o sistema. As 

motivações das partes-chave do processo de retorno ao trabalho (seguradoras, trabalhadores e 

empregadores) diferem muito uns dos outros, e podem ser determinadas por questões 

de ganho político e financeiro. Estas agendas conflituantes e ocultas podem complicar o 

processo de retorno ao trabalho (Kenny, 1995a). 

 

- demora de regresso ao trabalho 

Uma razão potencial para o aumento significativo nos custos associados com as reivindicações 

relacionadas com o stress laboral, é a demora entre a reivindicação e a aceitação de responsabi-

lidade (Comcare, 1990), que geralmente permite o retorno ao processo de trabalho. Embora com 

pouca evidência empírica a este respeito, tem sido sugerido que uma intervenção precoce deve 

impedir o desenvolvimento de problemas psicossociais, e o papel de doente que pode inibir o 

retorno ao trabalho (Russell, Young e Hart, 1995).  

 

Hood e Downes (1985 cit. in Kendall et al., 2000) observaram que a referência para reabilitação, 

dentro de três meses após o trauma, resultou numa taxa de retorno ao trabalho em 47% dos 

casos. 

 

- discriminação ao regressar  no mesmo local de trabalho 

Shrey (1993) observou que a reabilitação é geralmente realizada fora do local de trabalho, com 

pouca consideração para o ambiente laboral, questões relacionadas com as relações profissionais 

ou redefinição do trabalho. O retorno ao trabalho não é apenas dependente da recuperação do 

trabalhador, mas também é dependente do stress percebido no ambiente laboral.  

 

De facto, Russell, Young e Hart (1995) concluíram que é extremamente difícil para o trabalhador 

retornar a um ambiente percebido como stressante. É dentro deste contexto, que muitos trabalha-

dores traumatizados, relatam sentimentos de alienação do local de trabalho como um factor 

negativo que influencia o seu regresso ao mesmo (Kenny, 1995). 

 

 

b) factores demográficos 

Os factores gerais que podem impedir o retorno ao trabalho incluem o impacto da reclamação do 

stress sobre a família do traumatizado, origem étnica e sexo do trabalhador. As alterações do 

papel desempenhado como resultado de um trauma podem precipitar mudanças nas relações 
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familiares do trabalhador, entre eles algum ganho secundário, tais como uma maior atenção, 

como consequência de sua condição (Walker, 1992). 

 

Claramente, o trabalhador ao manter um papel de doente, isso pode impedir o retorno ao proces-

so do trabalho. Skues e Kirby (1995, cit. in Kendall et al., 2000) encontraram diferenças de gêne-

ro, nas estratégias de coping ao lidar com o stress ocupacional e da eficácia na gestão do mesmo, 

o que indicaria que as mulheres são mais vulneráveis ao stress laboral.  

 

Além disso, as mulheres são mais susceptíveis de serem empregadas em ocupações que demons-

tram um alto risco para o stress ocupacional, como a saúde, educação, comunidade. Portanto, 

para sua eficácia, os programas a implementar precisam satisfazer as necessidades específicas de 

ambos os sexos. 
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3.0 - Burnout 

3.1 - Definição do Conceito Burnout 

O conceito burnout é um termo relativamente novo, e designa um fenómeno identificado pela 

primeira vez por Bradley (1969, cit. in Silva, 2008) em funcionários da Justiça e, mais tarde, 

descrito pela primeira vez pelo Psicanalista Herbert J. Freudenberger (1974), na sua obra, Bur-

nout: The High Cost of High Achievement. Primariamente definiu burnout como a extinção da 

motivação ou incentivo, especialmente onde a devoção para uma causa ou relacionamento falha 

na produção dos resultados desejados. Tal fenómeno descrevia um conjunto de problemas que 

surgiam quando os profissionais de ajuda encaravam situações acima das suas competências, 

poder e energia. 

 

Freudenberger (1980, cit. in Queirós, 2005) descreve burnout como estado de fadiga ou frustra-

ção, causada pela devoção a uma causa, modo de vida ou relacionamento, que falhou na produ-

ção da recompensa esperada e que origina alterações emocionais que comportam sentimentos 

de vazio e de fracasso pessoal ou incapacidade para o trabalho. 

 

Cherniss (1980, cit. in Benevides-Pereira, 2002) definiu o burnout como mudanças pessoais 

negativas que ocorrem em profissionais de ajuda trabalhando em empregos exigentes ou frus-

trantes. Por outro lado Berkeley (1982, cit. in Queirós, 2005) descreveu esta entidade como um 

estado de isolamento dos pacientes, dos companheiros de emprego e da administração. 

 

Outros autores como Bibeau e Poirier (1982) definem burnout como uma reacção adaptativa ao 

stress no trabalho, e fruto da evolução cultural e desenvolvimento tecnológico (Lebigot et al., 

1985). 

 

Segundo Freitas (1999, cit. in Queirós, 2005), o termo burnout (exaustão) surge como uma 

designação metafórica para definir um estado de fadiga mental e física, que ocorre em múltiplas 

profissões, fazendo lembrar a imagem da vela ou fogueira que se apaga ou da bateria descarre-

gada. 

http://www.infoplease.com/ipa/A0781755.html
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Christina Maslach (1976, cit. in Smrdel, 2003) descreveu burnout com a ajuda de três dimensões 

básicas: exaustão emocional, despersonalização (maneira não compassional de atendimento e 

distanciamento emocional dos pacientes), e redução da realização pessoal. Christina Maslach 

(1976, cit. in Queirós, 2005) verificou existir relação entre emoções e comportamento dos indi-

víduos no trabalho. Ela estava interessada no estudo do estímulo emocional provocado pelo tra-

balho, no concernente, as estratégias desenvolvidas pelos indivíduos: distanciamento, desumani-

zação. 

 

Maslach e Schaufeli (1993, cit. in Queirós, 2005) identificaram este quadro em algumas obras de 

literatura: Bruddenbrooks, obra de Thomas Mann (1922), onde se descreve uma situação de bur-

nout caracterizada por fadiga extrema, perda de idealismo e da paixão pelo trabalho; artigo 

publicado por Schwartz e Will (1953), em que uma enfermeira de psiquiatria, Miss Jones, desi-

ludida, apresenta sintomatologia identificável como burnout; e Burnout Case, obra de Graham 

Grenne (1960), onde um arquitecto desiludido larga o emprego e procura refúgio na selva africa-

na com sintomas típicos do que se considera, actualmente, burnout. 

  

Concomitantemente, o termo aparecia em outros contextos para designar o sobreaquecimento 

das máquinas na indústria aeroespacial; o desgaste rápido dos pneus em motociclistas que acele-

ram fazendo patinar a roda traseira; e como resultado, para o indivíduo, do efeito crónico de abu-

so de drogas (Queirós, 2005). 

 

Schaufeli, Maslach, March (1993) e Maslach, Schaufeli e Leiter (2001, cit. in Queirós, 2005), 

esquematizaram duas fases de investigação na área do burnout: 

 

1. A primeira fase exploratória ou descritiva 

Esta fase, teve a sua origem na década 70 nos Estados Unidos de América, e nesta fase, destaca-

se a importância dos trabalhos de Freudenberger (Psicólogo Clínico) a trabalhar em agências de 

serviços alternativos da Saúde e os de Christina Maslach (Psicóloga Social) que inicia o estudo 

das emoções no trabalho.   

 

Deve-se a Christina Maslach o impulso do conceito e a apresentação na reunião da Associação 

Americana de Psicologia (1977): burnout é uma situação em que sofriam com maior periodici-

dade aqueles que, pela sua profissão, mantinham uma relação directa e prolongada com pes-
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soas e depois de um período de tempo instável sofriam um importante desgaste profissional 

(Castro et al., 2004). 

 

Esta primeira fase de investigação foi influenciada por uma perspectiva clínica (sintomas de bur-

nout e efeitos na saúde mental) e social (relação fornecedor vs recipiente no contexto das profis-

sões de ajuda). As investigações eram sobretudo do tipo descritiva qualitativa, usando as técnicas 

de observação, estudo de casos e entrevistas dos participantes. 

 

Da análise feita a quarenta artigos publicados sobre burnout por Perlman e Hartman (1974-1975 

cit. in Queirós, 2005), a atenção dos investigadores centrava-se na identificação e descrição dos 

sintomas, emergindo um padrão típico de burnout: natureza stressante de algumas profissões, 

relação entre o stress laboral e o burnout, e a recomendação de algumas estratégias de preven-

ção. 

 

2. A segunda fase: empírica (pós década 80) 

Nesta fase verifica-se uma metodologia de investigação rigorosa e do tipo quantitativo com uso 

de questionários em populações extensas. Foi nesta fase que se verificou a notoriedade e difusão 

do termo burnout nos trabalhos de Maslach e Jackson (1981, cit. in Castro et al., 2004). Surgem 

nesta fase os instrumentos de investigação MBI (Maslach Burnout Inventory) e as posteriores 

versões, MBI-HSS (Human Services Survey); MBI-ES (Educators Survey) e MBI-GS (General 

Survey). 

 

O desenvolvimento de burnout é influenciado por muitos factores inter-relacionados, podendo 

agrupar-se em individuais, da natureza do trabalho e organizacionais. Maslach descreveu os 

seguintes factores individuais: baixa auto-estima, baixa resistência psicológica, locus de controlo 

externo e mecanismos de coping do tipo evitativo.  

 

Dos vários estudos efectuados, Maslach encontrou maior vulnerabilidade para burnout em traba-

lhadores jovens, solteiros, e do sexo feminino. Por isso alguns tipos de personalidade são mais 

vulneráveis ao desenvolvimento de burnout do que as outras. Notou-se também uma maior pre-

valência de burnout dentre os profissionais de saúde de todas as especialidades, cuja prevalência 

varia de 28% (Ramirez et al., 1991, cit. in Smrdel, 2003) à 56% (Whippen e Canellos, 1991, cit. 

in Smrdel, 2003).  
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Na área da oncologia, descreve-se o trabalho com os pacientes incuráveis como um dos mais 

importantes factores de risco para o desenvolvimento de burnout. Alguns autores, consideraram 

que o burnout é mais pronunciado na oncologia em detrimento de outras áreas médicas, devido 

ao constante contacto com a morte e familiares de doentes terminais, contudo outros discordam 

desta hipótese (Blenkin et al, 1995; Ramirez et al., 1995, cit. in Smrdel, 2003). 

 

Para além dos factores pessoais e natureza do trabalho, destacam-se ainda os factores da organi-

zação para o desenvolvimento desta entidade, nomeadamente, o trabalho em turnos, trabalho 

nocturno, falta de pessoal e má organização dos turnos no sistema de saúde. Considerar ainda 

que uma boa equipa funciona como uma fonte importante de suporte emocional e factor de segu-

rança e, por outro lado, os conflitos no local do trabalho constituem importante factor de risco 

para burnout.    

 

3.2 - Evolução das Fases do Burnout 

O conceito de burnout engloba três dimensões, nomeadamente, exaustão emocional, despersona-

lização, e realização pessoal (Maslach e Jackson, 1981; Maslach e Leiter, 1998, cit. in Benevi-

des-Pereira, 2002 e Queirós, 2005). 

 

Maslach e Jackson definem esta síndrome como resposta inadequada a um stress emocional 

crónico, em que o indivíduo exibe: esgotamento psicológico / físico traduzido por cansaço emo-

cional e sensação de não poder dar mais de si; desenvolvimento de atitudes frias e despersonali-

zadas contra os clientes / utentes e membros da equipa, cinismo, distanciamento, e culpabiliza-

ção dos outros pelos seus problemas; sentimento de incompetência, inadequação pessoal e pro-

fissional, que surge, ao verificar que as exigências excedem as suas capacidades (Maslach e 

Jachson, 1981, cit. in Queirós, 2005). 

 

Maslach e Jachson, em 1983, contribuíram ao definir burnout como uma síndrome de exaustão 

emocional, despersonalização e diminuição na realização pessoal, com particular risco para os 

que trabalham com outros indivíduos. 

 

De referir que na revisão efectuada por Perlman e Hartman (1982) num total de 48 artigos publi-

cados entre 1974 e 1980, todos eram unânimes na definição de burnout como esgotamento, 
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desumanização e baixa de produtividade. Estas definições vão ao encontro da definição proposta 

por Maslach e Jackson (1981 e 1982, cit. in Queirós, 2005). 

  

A exaustão emocional, situação em que os recursos emocionais estão esgotados, acompanha-se 

de esgotamento físico e pela sensação de não poder dar mais de si (Maslach, 1981, cit. in Quei-

rós, 2005). 

 

A característica principal do esgotamento é uma mudança do ponto de vista do indivíduo sobre 

as outras pessoas, passando de uma pessoa positiva e preocupada, para negativa e negligente 

(Maslach, 1982). 

 

Segundo Martin et al., (1994 cit. in Queirós, 2005), a despersonalização resulta como a forma do 

profissional se proteger dos sentimentos negativos que o acompanham, isolando-se e evitando as 

relações interpessoais. Desenvolve, assim, uma atitude fria e despersonalizada para com os clien-

tes e os seus colegas, mostrando cinismo e distanciamento, bem como o uso de rótulos deprecia-

tivos aos usuários dos seus serviços. O profissional atribui aos outros culpa das suas frustrações e 

desencantos do seu comportamento laboral. 

 

Diz ainda Mendonça et al., (1993, cit. in Queirós, 2005) que nos profissionais de enfermagem 

nota-se uma inexistência de sentimentos positivos, simpatia ou respeito pelos doentes e a comu-

nicação torna-se impessoal (Lempp, 1995). 

 

A despersonalização é descrita no sentido de desumanização das atitudes e sentimentos para 

com os clientes. Acrescenta ainda Scarfone (1985, cit. in Queirós, 2005) que a despersonaliza-

ção é usada impropriamente, pois não significa a atribuição conceitual e habitual em psiquiatria. 

Despersonalização é usada no sentido de uma relação degradada entre o profissional e o cliente 

no que concerne a comunicação. 

 

A despersonalização constitui o elemento chave dentre as três dimensões do burnout, pois é uma 

manifestação específica de stress nas profissões assistenciais, já que para Martin et al., (1994, 

cit. in Queirós, 2005) tanto a exaustão emocional e diminuição da realização pessoal podem 

ocorrer noutras síndromes depressivas. 
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Em forma de síntese, diz Alvarez et al., (1993, cit. in Queirós, 2005) que a despersonalização 

surge como forma de aliviar a tensão experimentada.  

 

A redução da realização pessoal constitui a terceira dimensão do burnout, e traduz-se num sen-

timento de inadequação pessoal e profissional ao posto de trabalho, manifesta na incapacidade de 

responder ao que lhe é pedido. Alvarez et al., (1993) diz que este sentimento pode ser mascarado 

pela sensação paradoxal de omnipotência, por outras palavras, perante a ameaça de se sentir 

incompetente, o profissional redobra esforços no sentido de dar a impressão, perante os observa-

dores, que o seu interesse e dedicação são inesgotáveis. 

 

Vários autores defendem que burnout é um processo que ocorre num determinado período de 

tempo e resulta de um desgaste que se instala progressivamente (Mendonça, 1993, cit. in Quei-

rós, 2005). 

 

A ideia de processo cumulativo é defendida por Abeloff (1991) e é inerente a ideia de desenvol-

vimento por etapas (fases): 

- o burnout inicia-se por uma fase de entusiasmo, com hiperactividade e sentimentos positivos; 

- fase de estagnação caracterizada por fadiga intensa, queixas psicossomáticas e irritabilidade; 

- fase de frustração, culpabilidade e sentimento de desgaste; 

- última fase caracterizada por desmoralização no trabalho, baixa auto-estima e moral, afectando 

deste modo o desempenho. 

 

Segundo Fawzi et al., (1981, cit. in Queirós, 2005), o burnout é um processo de três fases, 

nomeadamente, na 1ª fase há perda da satisfação em termos sociais; 2ª fase há uma rápida dete-

rioração física e mental, alterações no sono, perda de energia, alterações no peso e indiferença; 3ª 

fase ocorre uma quebra física ou psicológica, podendo resultar em afecções físicas ou doenças 

mentais. 

 

Maslach e Jackson consideram que o processo de burnout se manifesta por um desgaste emocio-

nal resultante da relação de ajuda, relação despersonalizada como mecanismo de protecção con-

tra sentimentos de desvalorização como consequência de auto culpabilização, e por último, baixa 

realização pessoal ligada a auto-culpabilização e afastamento do relacionamento interpessoal. 
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Cullen (1995, cit. in Queirós, 2005) considera a existência de três fases no processo de burnout: 

alarme, resistência e exaustão. 

 

Na fase de alarme o indivíduo não é capaz de funcionar dentro de um nível aceitável para si, e 

existe nesta fase um desequilíbrio instável, manifestado por desencorajamento, frustração, senti-

mentos de impotência e culpabilidade. 

 

Durante a fase de resistência o indivíduo torna-se cínico e rígido, mais afastado dos outros. Este 

afastamento é sinal claro de o indivíduo estar a experimentar burnout e ocorre o aparecimento de 

sofrimento (Edet et al., 1994). 

 

A exaustão constitui a fase de exteriorização dos sintomas do burnout. Psicologicamente há 

comportamento de pessimismo e cinismo a acompanhado de sentimento de abandono, solidão e 

incompreensão, podendo conduzir a apatia, indiferença, ira e crueldade. 

 

Maslach e Schaufeli Leiter (2001, cit. in Queirós, 2005) consideram a síndrome de burnout como 

uma resposta prolongada a stressores crónicos, emocionais e interpessoais no trabalho definí-

veis em três dimensões: exaustão, cinismo, ineficácia. 

3.3 - Modelos Explicativos do Burnout 

Com a evolução da investigação, surgem vários modelos na tentativa de explicar a consistência 

do conceito, explicação da síndrome, assim como as suas manifestações. Para melhor compreen-

são da síndrome de burnout, far-se-á uma breve descrição dos principais modelos explicativos:  

 3.3.1 - Modelo de House e Wells (1987) 

Segundo este modelo, existem variáveis individuais e organizacionais que poderão estar relacio-

nados com o burnout. As três dimensões do burnout reflectem as três categorias de stress de 

acordo com os principais sintomas: fisiológicos (sintomas físicos), afectivo-cognitivos (exaustão 

emocional e despersonalização), comportamental (despersonalização e diminuição da produti-

vidade no trabalho). 

 

Segundo os autores deste modelo, o burnout instala-se em quatro fases a destacar: 

- 1ª fase: faz-se menção as duas circunstâncias em que pode surgir o stress, aptidão inadequada 

ou discrepância entre o indivíduo e o meio do trabalho. Esta fase corresponde ao grau em que 

uma situação é conducente ao stress. 
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- 2ª fase de stress percepcionado: na realidade, muitas pessoas não são vulneráveis ao stress nas 

circunstâncias descritas na primeira fase e são pessoas que se auto percepcionam como calmas e 

sem stress. A passagem da 1ª fase a 2ª fase depende da personalidade e do passado individual, 

assim como, de variáveis organizacionais. 

- 3ª fase: nesta fase ocorre a resposta ao stress. 

- 4ª fase: corresponde à fase do resultado do stress, onde o burnout traduz o resultado do stress 

emocional crónico. 

 

 3.3.2 - Modelo do Processo de Burnout de Cherniss (1980) 

Cherniss (1980, cit. in Queirós, 2005) considera o burnout como um processo, constituído por 

diferentes estados sucessivos que ocorrem no tempo e representa uma forma de adaptação ou 

mecanismos de coping a causas particulares de stress. Este modelo refere que as características 

particulares do contexto do trabalho interagem com os indivíduos, assim como as suas expectati-

vas e exigências ao iniciarem as suas funções no mundo laboral.  

 

É dessa interacção, onde poderão surgir focos de stress. Os indivíduos lidam com este de diver-

sas formas, em algumas situações terminando com o problema activo e noutras exibindo mudan-

ças de atitudes negativas (Nunes, 1990). 

 

 3.3.3 - Modelo Progressivo de Edelwich e Brodsky (1980) 

Os autores deste modelo propõem um modelo composto de quatro etapas diferentes, com uma 

progressão cíclica ao longo das etapas e podendo repetir-se várias vezes no tempo. A pessoa 

pode completar o ciclo em distintas épocas e em diferentes trabalhos. 

 

A primeira etapa de idealismo e entusiasmo: caracterizada pela hiperactividade e sentimentos 

positivos, expectativas irreais acerca do que pode alcançar. 

 

A segunda etapa de estagnação: caracterizada pela perda do idealismo inicial e do entusiasmo, 

podendo ocorrer também fadiga intensa, irritabilidade e sintomas psicossomáticos. 

 

A terceira etapa de frustração: constitui o núcleo central de burnout, associado a sentimentos de 

culpabilidade e desgaste. 
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A quarta etapa é descrita como sendo de desmoralização, desinteresse e indiferença, acompa-

nhado de sentimentos de vazio total (Gomes, 1995; Correia, 1997, cit. in Queirós, 2005). 

 3.3.4 - Modelo de Meier (1983) 

Os autores deste modelo defendem que o burnout seria resultado das experiências repetidas de 

trabalho, nas quais o indivíduo possui o seguinte: expectativas reduzidas para a presença de 

reforços positivos, expectativas incrementadas para a punição no trabalho, expectativas reduzi-

das no que concerne ao controlo das formas de reforço presentes e expectativas reduzidas de 

competência pessoal para o desempenho de comportamentos que visem o controlo do reforço. 

 

Segundo Gomes (1995, cit. in Queirós, 2005), este modelo surge como uma tentativa de resolu-

ção para a discordância sobre a localização das causas de stress, adoptando um modelo interac-

cionista entre os factores individuais e organizacionais na génese do burnout. 

 3.3.5 - Modelo de Golembiewski Munzenrider e Stevenson (1988). 

Este modelo foi desenvolvido a partir dos resultados de MBI e, estrutura o modelo em oito fases 

evolutivas para a ocorrência do burnout, numa sequência com início em valores baixos e cuja 

evolução é conforme o esquema da figura abaixo.  

 

Este modelo propôs que cada uma das 3 dimensões seja dividida em contagens altas e baixas, de 

forma que todas as possíveis combinações resultassem em oito fases de burnout. A primeira fase 

a surgir seria a despersonalização, seguida pela realização pessoal e por último a exaustão emo-

cional. A outra alternativa, era que as diferentes dimensões se desenvolviam simultaneamente 

mas independentemente e podendo resultar deste modo em oito fases (Golembiewski, Munzenri-

der e Stevenson, 1988, cit. in Nogueira, 2004). 

 

Subescala I II III IV V VI VII VIII 

Despersonalização Baixo Alto Baixo Alto Baixo Alto Baixo Alto 

Realização Pessoal  Baixo Baixo Alto Alto Baixo Baixo Alto Alto 

Exaustão Emocional Baixo Baixo Baixo Baixo Alto Alto Alto Alto 

Figura 1: Modelo de Golembiewski - Fases do Burnout. 

Fonte: Queirós, 2005. 

 

As fases 1, 2 e 3 reflectem baixo burnout; as fases 4 e 5 reflectem um burnout intermédio; e as 

fases 6, 7 e 8 denotam burnout elevado. A definição de alto ou baixo baseia-se em pontos de 
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corte segundo scores obtidos para cada uma das subescalas. Assim, scores de despersonalização 

iguais ou maiores que 19 são considerados altos. No que concerne à realização pessoal, scores 

iguais ou menores a 26 são considerados baixos e em relação à exaustão emocional, scores 

maiores ou iguais a 24 são considerados altos. 

 

Segundo Golembiewski, Munzenrider e Stevenson (1988, cit. in Nogueira, 2004), o modelo por 

fases permite a medição do burnout em grandes amostras e dessa forma os indivíduos podem ser 

classificados de acordo com a sua gravidade. 

 

Golembiewski tece algumas críticas em relação ao modelo, contestando a sua linearidade, dico-

tomização de escalas contínuas e de fases, o que reduz o número de relações possíveis entre bur-

nout e outras variáveis (Garcia, 1990; Ferreira, 1992, cit. in Queirós, 2005). 

 

Por outro lado, o modelo indica unicamente fases progressivas, mas um indivíduo pode não pas-

sar por todas elas. O modelo engloba duas formas de apresentação de burnout: ataque crónico, 

com uma progressão desde a 1ª fase até a 8ª fase; ataque agudo, com vários saltos do indivíduo, 

pelas fases, por exemplo, da 1ª fase à 5ª e desta à 8ª fase. Este modelo não explica como se pro-

cessa a recuperação do indivíduo desde a 8ª fase até as outras fases. 

 

Golembiewski et al., (1986, cit. in Nogueira, 2004) distinguem burnout agudo e crónico e defen-

dem que o burnout crónico desenvolve-se com maior probabilidade no seio do trabalho, enquan-

to o burnout agudo pode desenvolver-se como consequência de acontecimento importante na 

vida de um indivíduo (morte de alguém significativo). Dizem ainda que este modelo explica com 

melhor exactidão o burnout crónico, enquanto o modelo multidimensional de Maslach explica 

melhor o burnout agudo (Lee e Ashfort, 1993, cit. in Nogueira 2004). 

 3.3.6 - Modelo de Fases de Burnout de Leiter (1988, 1989) 

Segundo Leiter (1988, 1989, cit. in Garcia, 1990), os trabalhadores experimentam exaustão emo-

cional durante a exposição ao stress laboral, e como mecanismos de enfrentamento despersona-

lizam a sua relação com os utentes e colegas do trabalho. Leiter diz ainda que a exaustão emo-

cional ocupa uma posição central, dado estar associado ao incremento da despersonalização, 

realização pessoal e aumento de absentismo laboral. 
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 A despersonalização surge como uma tentativa ineficaz para lidar com sentimentos de exaustão 

emocional surgidos do relacionamento interpessoal. 

Este modelo seria bastante sequencial, isto porque a exaustão emocional surge quando os indiví-

duos estão expostos a situações de stress, provocado por um ambiente demasiado exigente e à 

medida que aumenta a exaustão emocional, surge a despersonalização como resposta. E deste 

modo, os profissionais perdem o compromisso emocional que mantinham na sua relação laboral, 

continuam a sofrer de exaustão emocional, produzindo-se uma avaliação negativa da sua realiza-

ção pessoal, o que conduz a síndrome de burnout (Garcia, 1990, cit. in Nogueira, 2004). 

 

Neste modelo, Leiter utiliza a amplitude total das três escalas, sem dicotomizar, admitindo deste 

modo quatro fases. Leiter é de opinião que este modelo permite assegurar toda a riqueza do MBI 

e sem perda de informação.  

 

Fases Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

1 Baixo Baixo Baixo 

2 Baixo Alto Baixo 

3 Alto Baixo Baixo 

4 Alto Alto Alto 

Figura 2: Modelo de Fases de Burnout (Leiter). 

Fonte: Queirós, 2005. 

 3.3.7 - Modelo Existencial de Pines, (1983) 

 

Pines et al., (1981, cit. in Nogueira, 2004) defendem o conceito de burnout como um fenómeno 

social e defendem que os sintomas de burnout também se podem observar em pessoas que não 

trabalham em profissões de ajuda (Losa e Garcia, 2002, cit. in Nogueira, 2004). Pines defende 

ainda, que a principal causa de burnout é acreditar que a vida tem sentido, bem como nós pró-

prios e o que fazemos é útil e importante e, a síndrome de burnout surge na incapacidade indivi-

dual de tentar dar sentido à vida através do trabalho. 

 

O modelo de Pines tem como ponto de partida as expectativas. Na sua opinião, as expectativas 

podem ser de três tipos: de carácter universal, de natureza profissional específicos do grupo, e 

pessoais com grande idealismo, baseado em imagens românticas do trabalho e das funções 

desempenhadas (Pines, 1983, cit. in Queirós, 2005). 
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 A combinação destes três tipos de expectativas com a motivação para o trabalho a desenvolver-

se em ambientes com suporte adequado, reforçam a motivação e levam ao sucesso e significân-

cia da existência, o que por seu lado, também reforça a motivação (Figura 3).  

 

Numa situação contrária, caso o caminho for percorrido num ambiente de stress, os objectivos e 

as expectativas não são alcançados, surgindo a síndrome de burnout, como resultado desta falha. 

O surgimento da síndrome de burnout também acaba por enfraquecer a motivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforçada MOTIVAÇÃO Enfraquecida 

 

Figura 3: Modelo de Burnout Profissional (Pines, 1993 e 1996). 

 

 3.3.8 - Modelo Bidimensional do Burnout (Schaufeli e Van Dierendonck, 1993). 

Este modelo conceptualiza um constructo bidimensional com dois pólos, exaustão emocional e 

atitudes negativas. Os autores deste modelo referem que a bidimensionalidade adapta-se melhor 

aos estudos empíricos. A exaustão emocional estaria relacionada com as queixas somáticas e 

tensão psicológica. As atitudes negativas referem-se ao sentimento de despersonalização e dimi-

nuição do desempenho pessoal. 
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     - Queixas somáticas                                                               Despersonalização- 

    - Tensão psicológica                                                               Baixo desempenho- 

 

 

Figura 4: Modelo Bidimensional de Burnout de Schaufeli e Van Dierendonck (1993) 

Fonte: Marques-Teixeira (2002, cit. in Queirós, 2005). 

 

 3.3.9 - Modelo Geral Explicativo do Burnout (Maslach; Jackson; Leiter, 1996) 

Segundo o modelo geral explicativo de burnout, formulado por Maslach; Jackson e Leiter 

(1996), este surge como consequência de exigências, como o conflito pessoal e a sobrecarga de 

trabalho, em conjugação com a diminuição do controlo, do suporte social, da autonomia, da perí-

cia e do envolvimento na tomada de decisões, levando ao aparecimento da exaustão, cinismo e 

redução na realização profissional. Como resultado deste processo, observa-se diminuição do 

empenho profissional na organização, aumento do absentismo, do turnover e doenças físicas. 

                                                                                 Exigências 

 

        Falta de Recursos                                                                                          

                                                                                   BURNOUT 

 

      

 

 

 

                                         Custos 

 

 

Figura 5: Modelo Geral de Burnout (Maslach; Jackson; Leiter, 1996). 

Adaptado de: Leiter e Maslach (1998, cit. in Queirós, 2005). 
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 3.3.10 - Modelo Explicativo de Exaustão no Trabalho (Wisniewski e Gargiulo, 

1997). 

Este modelo tem como pressuposto a existência de uma variável mediadora tensão entre os 

stressores situacionais e o desempenho do profissional. Esta variável, é descrita como resultante 

a exposição de períodos prolongados e frequentes de tensão. 

 

A complexidade da tarefa está na génese da exaustão emocional. É de grande relevância a espe-

cificidade de tarefas nas profissões de ajuda. Na especificidade da tarefa, inclui-se o trabalho 

significativo no contexto de uma relação de ajuda, a discrepância entre pedidos e os recursos, a 

problemática da morte, e o grande número de insucessos. 

 

Nos stressores individuais são identificadas as grandes expectativas individuais e institucionais, 

o envolvimento no trabalho, centros de interesse na vida e a idade. Em relação aos stressores 

institucionais identificam-se a sobrecarga quantitativa de trabalho, conflito de papéis e interac-

ções interpessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

      Estrutura da instituição                                                                      De atribuição 

      Treino profissional                                                                       Comportamentais 

      Interacção profissional                                                                           Fisiológicas 

      Comunicação intra-organizacional                                                       Psicológicas 

 

                                                   Variáveis Moderadoras 

 

 

       Figura 6: Modelo Explicativo da Exaustão no Trabalho de Wisniewski e Gargiulo (1997). 

       Fonte: Marques-Teixeira (2002, cit. in Queirós, 2005). 
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 3.3.11 - Modelo de Gil-Monte, Peiró e Valcárcel, (1988) 

Este modelo baseia-se na avaliação dos modelos de stress de Lazarus e Folkman (1984). A sín-

drome de burnout é conceptualizada como uma resposta ao stress laboral, ocorrendo após as 

estratégias de coping não surtirem o efeito desejado. Segundo este modelo, os autores salientam 

ainda, que a síndrome de burnout progride a partir de uma: falta de realização pessoal até a 

exaustão emocional; falta de realização pessoal até a despersonalização e, da exaustão emocio-

nal à despersonalização. 

 

De acordo com este modelo, a falta de realização pessoal é encarada como uma tensão e a des-

personalização é vista como um processo cognitivo que deriva do stress quando o coping não é 

bem sucedido. A incapacidade de lidar com os problemas laborais traz a superfície sentimentos 

de reduzida realização pessoal e, posteriormente, uma resposta emocional. Perante estas situa-

ções, a despersonalização surge como estratégia de coping. 

 3.3.12 - Modelo de Sistema Interactivo de Burnout (Marques-Teixeira, 2002). 

Segundo este modelo interactivo de Marques-Teixeira (2002, cit. in Queirós, 2005) a exaustão 

emocional será determinada, do lado organizacional, pela sobrecarga de trabalho e pelos confli-

tos laborais, do lado individual, pelos requisitos que os envolvidos se colocam a si próprios 

quanto ao desempenho - (insuficiência de tempo e pessoal), e o papel de algumas dimensões 

qualitativas e quantitativas das relações interpessoais.  

 

A despersonalização surge como mecanismo de coping usado pelo profissional que se sente 

exausto, e, ao revelar-se um mecanismo inadequado, emergem sentimentos de auto-ineficácia. A 

despersonalização ao surgir como uma estratégia de coping assume-se como uma espécie de 

mecanismos alternativos para lidar com a exaustão emocional quando outros recursos não estão 

disponíveis (Cordes e Dougherty, 1993). 
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        - Sobrecarga de Trabalho                           Requisito de                                      - Frequência 

        - Comunicações Hierárquicas                    Auto-Eficácia                                    - Intensidade      

        - Conflitos                                                  Muito Elevado                                  - Duração 

        - Papéis Laborais                                                                                                  - Directividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sistema Interactivo de Burnout de Marques-Teixeira (2002) 

Fonte: Queirós, 2005. 

3.4 - Manifestações do Burnout. 

O burnout manifesta-se através de diversos sintomas, organizados e agrupados de diversas 

maneiras de acordo com os vários autores, não significando no plano individual que as pessoas 

os apresentem na sua totalidade. 

 

Os principais sintomas podem ser sintetizados da seguinte forma (Neto, 2003, cit. in Horta, 

2005): insatisfação profissional prolongada e perda de motivação face ao trabalho; alterações dos 

afectos: humor depressivo e exaustão emocional; alterações da concentração; elevada frequência 

de sintomas físicos associados ao stress crónico; elevado stress interpessoal: irritabilidade, 

desumanização, indiferença; e diminuição da capacidade de trabalho. 

 

Além dos principais sintomas supracitados esta síndrome caracteriza-se por manifestações asso-

ciadas que se dividem em cinco grupos sintomáticos (Alvarez et al., 1993, cit. in Queirós, 2005 e 

Horta, 2005): Psicossomáticos, Comportamentais, Emocionais, Defensivos e no Plano Laboral. 
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Grupo Manifestações 

Psicossomáticos fadiga crónica, hipertensão arterial, cefaleias, gastralgias, úlceras gástricas, perda de 

peso, dores osteoarticulares, e perda de ciclos menstruais nas mulheres. 

Comportamental absentismo laboral, aumento de comportamento violento, comportamento de alto risco 

(condução imprudente), atitudes suicidas, incapacidade para relaxar, dependência de 

substâncias (álcool, tabaco, benzodiazepinas), conflitos matrimoniais e familiares.  

Emocional distanciamento afectivo às pessoas a quem deve atender, impaciência, irritabilidade, 

desconfiança até ao ponto de manifestar traços paranoides na sua relação com os clien-

tes, dificuldade de concentração, diminuição da capacidade de memorização, de racio-

cínio abstracto e de elaboração de juízos (favorece a dúvidas sobre a sua competência e 

distorção perceptiva dos outros). 

Defensivo negação das emoções descritas anteriormente, utilização de cinismo ou desprezo em 

relação as pessoas para as quais trabalha, supressão consciente de informação aos cole-

gas ou clientes. 

Laboral falta de energia e entusiasmo, diminuição de interesse para com os clientes, percepção 

dos clientes como “frustrantes e crónicos, alto absenteísmo e desejo de deixar o traba-

lho indo para outra ocupação. 

Figura 8: Manifestações de Burnout 

Fonte: Maslach e Pines, 1977; Maslach, 1982 e Cherniss, 1980, cit. in Alvarez et al., 1993, 

e Queirós, 2005. 

 

Outros autores como Schaufeli e Enzman (1992, cit. in Schaufeli, 1999) enumeraram outros sin-

tomas possíveis de burnout que variam entre a ansiedade e a falta de zelo. Classificam os sinto-

mas em cinco grupos: Afectivos, Cognitivos, Físicos, Comportamental e Motivacional. 

Garcia (1999, cit. in Horta, 2005) refere que a síndrome de burnout pode levar ao aparecimento 

de várias perturbações físicas na pessoa afectada e obrigando frequentemente a baixas laborais. 

Os indivíduos com elevados níveis de burnout, têm tendência a desenvolver sintomatologia 

depressiva como consequência final, tendo repercussões negativas a nível sócio-familiar (Pines 

e Aronson, 1989; Maslach, 2000). 

3.5 - Burnout e Depressão.  

Desde a introdução precoce do termo burnout por Freudenberger (1974), tem havido bastante 

discussão ao redor do seu significado conceitual. Alguns autores chegaram a considerar que o 

burnout não acrescentaria muito aos conceitos já existentes relacionados ao stress e insatisfação 

no trabalho (Glass e McKnight, 1996). Embora actualmente o conceito de burnout tenha uma 
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definição mais clara do que antes, ainda persiste confusão sobre, entre outras coisas, a diferença 

entre burnout e depressão.  

 

Não obstante a depressão e burnout compartilharem algumas características importantes, mas 

constituem entidades diferentes: a exaustão emocional no burnout parece ser semelhante a triste-

za e fadiga na depressão, o burnout é claramente um fenómeno que ocorre como consequência 

do trabalho; enquanto a depressão, além de poder não ter esta dimensão implicada, pode por 

vezes, ser entendida como livre do contexto (Maslach, Schaufeli, Leiter e Durup, 1994). 

 

Marques-Teixeira (2000, cit. in Queirós, 2005) afirma que o burnout é uma resposta a requisitos 

laborais de natureza diferente da do stress porque representa um conjunto de respostas a requisi-

tos crónicos de intensidade elevada, encabeçando obrigações interpessoais importantes. 

 

O burnout representa, assim, um tipo particular de stress no trabalho (Shirom, 1989, cit. in Quei-

rós, 2005). 

 

Outro aspecto importante na diferenciação de burnout e stress, é o facto de qualquer pessoa 

poder experimentar stress no trabalho, independentemente de ter expectativas elevadas e envol-

vimento no trabalho ou não, assim, indivíduos sem esta grande motivação inicial no seu trabalho, 

podem experimentar stress e não burnout. 

 

Maslach e Jackson definem burnout como resposta inadequada a um stress emocional crónico, 

em que o indivíduo exibe: esgotamento psicológico ou físico traduzido por cansaço emocional e 

sensação de não poder dar mais de si; desenvolvimento de atitudes frias e despersonalizadas con-

tra os clientes ou utentes e membros da equipa, cinismo, distanciamento, e culpabilização dos 

outros pelos seus problemas; sentimento de incompetência, inadequação pessoal e profissional, 

que surge, ao verificar que as exigências do trabalho excedem as suas capacidades (Maslach e 

Jackson, 1981, cit. in Queirós, 2005).  

 

Os sintomas de burnout são: exaustão emocional, que se refere ao sentimento de estar “vazio” ou 

“esgotado”; despersonalização, que indica uma atitude negativa e cínica para com o trabalho ou 

os clientes; e redução da realização pessoal, que remete para uma avaliação negativa de tudo o 

que o indivíduo realiza no trabalho (Maslach e Jackson, 1981). Entre essas características, sin-
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tomas disfóricos, como cansaço, exaustão emocional e sentimentos de depressão, são considera-

dos como os sintomas mais característicos de burnout (Maslach e Schaufeli, 1993). 

 

Sendo a exaustão emocional, a dimensão que mais se aproxima da definição de stress, corre-se o 

risco de ter que se assumir que a investigação sobre burnout nada trouxe de novo, e que não pas-

sa apenas de uma experiência de stress. Perante este cenário, Maslach (1993) afirma que o bur-

nout é de facto uma experiência individual de stress, mas que ocorre num contexto social com-

plexo de relações, envolvendo a concepção do próprio sujeito (realização pessoal) e dos outros 

(despersonalização). Estas duas últimas dimensões acrescentam algo á noção de stress e, em 

particular, a despersonalização é um novo constructo na literatura tradicional sobre stress ocupa-

cional. 

 

Isabel Neto (2003, cit. in Horta, 2005) diz que os principais sintomas de burnout podem ser 

resumidos da seguinte forma: insatisfação profissional prolongada e perda de motivação face ao 

trabalho; alterações dos afectos (humor depressivo, exaustão emocional); alterações da concen-

tração; elevada frequência de sintomas físicos associados ao stress crónico; elevado stress inter-

pessoal (irritabilidade, desumanização, indiferença) e diminuição da capacidade de trabalho. 

 

A depressão caracteriza-se pelos seguintes sintomas: humor deprimido, uma incapacidade de 

obter prazer das coisas ou actividades normalmente agradáveis, a perda ou ganho de peso, insó-

nia ou hipersomnia, agitação ou lentificação psicomotora, fadiga ou perda de energia, sentimen-

tos de culpa, indecisão ou incapacidade de concentração, pensamentos sobre morte e suicídio 

(DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994, cit. in Brenninkmeijer et al., 2001). 

 

Segundo a CID-10 (1993, cit. in Brenninkmeijer et al., 2001), um indivíduo deprimido usual-

mente sofre de humor deprimido, perda de interesse e prazer, energia reduzida levando a uma 

fatigabilidade aumentada e actividade diminuída. Para além destes sintomas, outros mais comuns 

são: concentração e atenção reduzidas; auto-estima e autoconfiança reduzidas; ideias de culpa e 

inutilidade; visão desolada e pessimistas do futuro; ideias ou actos autolesivos ou suicídio; sono 

perturbado e apetite diminuído. 

 

Por outro lado, indivíduos com altos scores de burnout terão tendência a desenvolver sintomato-

logia depressiva e com repercussões negativas a nível sócio-familiar (Pines e Aronson, 1989; 

Maslach, 2000). 
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Não obstante as semelhanças entre a depressão e esgotamento, os dois conceitos diferem em 

vários aspectos. Os indivíduos com altos scores de burnout, quando comparados com os indiví-

duos deprimidos (Hoogduin, Schaap e Methorst, 1996):   

- dão uma impressão de mais vitalidade e são mais capazes de apreciar as coisas, embora 

muitas das vezes com falta de energia para tal;  

- raramente perdem peso;  

- não mostram inibição psicomotora ou relatos de ideação suicida;  

- no caso de sentimentos de culpa, estes são mais realistas;  

- tendem a atribuir a sua indecisão e inactividade ao seu cansaço, e não à sua doença, tal 

como acontece com os indivíduos deprimidos;   

- têm muitas vezes dificuldade em adormecer, enquanto que no caso de uma depressão 

tendem a acordar muito cedo. 

 

Mais evidências empíricas sobre o carácter distinto entre burnout e depressão emanam de uma 

revisão da literatura por Glass e McKnight (1996, cit. in Brenninkmeijer et al., 2001). Eles revi-

saram 18 estudos que empiricamente investigaram a relação entre burnout e depressão. O núme-

ro total dos participantes nestes estudos ultrapassou 4800. Na maioria dos estudos, o burnout foi 

medido com o MBI (Maslach e Jackson, 1981), enquanto a depressão foi medida por vários ins-

trumentos. A conclusão da revisão foi de que a depressão e burnout não são idênticas, embora os 

sintomas de ambos, nomeadamente a exaustão emocional, estejam positivamente correlaciona-

dos. 

  

De forma semelhante, um estudo de Leiter e Durup (1994) sugere que burnout e depressão são 

realmente entidades distintas. 

 

Uma característica proeminente dos indivíduos deprimidos é que eles experimentam menos sen-

timentos de superioridade, em comparação com indivíduos não-deprimidos (Buunk e Brennink-

meijer, 1999).  
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4.0 - Burnout em Médicos e Enfermeiros na Oncologia 

4.1 - Considerações Gerais. 

Para melhor clarificação e compreensão do assunto, dado tratar-se dum estudo em profissionais 

de saúde afectos as unidades oncológicas, importa definir, logo a priori, os termos: neoplasia, 

cancro, oncologia ou cancerologia. 

 

A designação Neoplasia “neo = novo + plasia = formação” é um termo que designa as alterações 

celulares que acarretam um crescimento exagerado destas células, ou seja, proliferação celular 

anormal, sem controlo e autonomia, na qual reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar, 

em consequências de mudanças nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação celula-

res. 

 

A Oncologia ou Cancerologia constitui uma especialidade médica que estuda as doenças cance-

rosas e a forma como se desenvolvem no organismo humano, buscando o seu tratamento e traba-

lhando, também, na vertente preventiva. 

 

Os tumores malignos têm um tratamento específico: cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, hor-

monoterapia, entre outras, podendo ser inclusive necessária a combinação de vários tratamentos. 

Na oncologia actual é de suma importância o tratamento multidisciplinar, envolvendo médicos 

(oncologistas, cirurgiões, radioterapeutas, patologistas, radiologistas), enfermeiros, psicólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas e muitos outros profissionais. Este envolvimento multidisciplinar 

é, devido à enorme complexidade da doença e suas diferentes abordagens terapêuticas. O trata-

mento pode ter intenção curativa ou paliativa (alívio dos sintomas objectivando uma melhoria da 

qualidade de vida). 

 

O cancro constitui uma doença onde se conjugam numerosas perdas, como a saúde física, papéis 

na sociedade, sonhos e ambições e da possibilidade de morte iminente, o que justifica o estigma 

da morte na história da doença (Harrison 16ª Edição, 2004, Editora McGraw-Hil). 

 

As causas mais comuns de morte nos pacientes com cancro são as infecções que evoluem para 

falência circulatória, respiratória, insuficiência hepática e renal e convulsões por afecção do sis-

tema nervoso central. Contudo, muitos meses podem passar entre o diagnóstico de cancro e a 

ocorrência destas complicações e, durante este período, o paciente é severamente afectado pela 
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possibilidade de morte. O paciente vive este período com bastante sofrimento, o qual é extensivo 

aos familiares, cuidadores médicos, enfermeiros, etc (Harrison 16ª Edição, 2004, Editora 

McGraw-Hil). 

4.2 - Estigma da Morte e a Doença Neoplásica. 

A morte é o fenómeno natural que mais se tem discutido tanto em religião como na ciência. O 

homem, desde o princípio dos tempos, tem-na caracterizado com base no misticismo, magia, 

mistério e segredo. Para os cépticos, a morte compreende o cessar da consciência, exactamente 

quando o cérebro deixa de executar suas funcionalidades. 

 

Nos dias actuais, apesar do progresso da Medicina no concernente aos procedimentos realizados 

para o tratamento das doenças terminais, o cancro ainda é uma patologia que se reveste de estig-

mas, estando quase sempre associada a uma sentença de morte, podendo ocorrer, de forma ines-

perada, em algum momento da vida de uma pessoa que dificilmente se encontra preparada para 

receber um diagnóstico que venha a interferir com os seus hábitos, costumes, integridade física e 

ciclo biológico (Sousa et al., 2009). 

 

A morte é definida como acto ou efeito de morrer, interrupção definitiva da vida, termo da exis-

tência e biologicamente define-se como cessação das funções vitais (Dicionário da Língua Por-

tuguesa, 2009, Porto Editora). A morte sempre existiu e sempre existirá, tal como o nascimento 

está para a vida, a vida está também para a morte. 

 

O estigma da morte, tanto para os pacientes oncológicos como para aqueles que não têm a doen-

ça, encontra-se enraizado na mentalidade das pessoas, o que gera um pavor intenso, pois o 

homem não tende a encarar abertamente o seu fim de vida no plano terrestre, o que só eventual-

mente vem ocorrer quando sua vida se encontra ameaçada por uma doença, existindo um receio 

intenso em lidar com a morte que está intimamente ligado ao instinto de sobrevivência humana 

(Carvalho, 1994, cit. in Sousa et al., 2009). 

 

A morte ainda é vista como um tabu, às vezes como tema proibido, podendo representar um 

sinónimo de fracasso do técnico de saúde na sociedade ocidental, onde as pessoas procuram 

negá-la como se existencialmente a vida fosse dela desintegrada (Carpena e Kovacs, 2000, cit. in 

Sousa et al., 2009). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mist%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segredo


Síndrome de Burnout em Médicos e Enfermeiros 

 

Dissertação de Mestrado                                   Vasco Francisco Japissane Cumbe     Página 102 
 

Cada ser humano carrega dentro de si uma representação individual da morte, a qual dentre 

vários factores, é influenciada, pelas particularidades de cada indivíduo. É dentro desta perspec-

tiva de diversidade em relação à morte que se encontram os profissionais de enfermagem, viven-

do em constante desafio, uma vez que diariamente permanecem em conflito, lutando pela vida e 

contra a morte, tomando para si a responsabilidade de salvar, curar ou aliviar, procurando sempre 

preservar a vida, já que a morte, na maioria das vezes, é vista por estes profissionais como um 

fracasso, sendo, desta forma, duramente combatida (Magalhães, 1995, cit. in Sousa et al., 2009). 

 

Sendo o enfermeiro a pessoa que, geralmente, está próxima nos momentos difíceis, é quem o 

paciente e a família buscam quando necessitam de esclarecimentos, ou de cuidados imediatos. 

Assim este profissional tem que lidar com o sofrimento, com a angústia e com os temores que 

podem surgir em diversas situações, que envolvem esse cuidar (Machado e Leite, 2006). Esta 

situação, associada com a preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos 

pacientes e familiares, funciona como factor stressogénico para aquele profissional (Gray-Toft e 

Anderson, 1981a).  

 

Esta situação do estigma da morte associado as características das doenças oncológicas, consti-

tuem factores stressogénicos que poderão ser atenuados ou agravados pelo factores individuais e 

ou organizacionais descritos no parágrafo seguinte.  

4.3 - Factores de Risco Gerais ao Desenvolvimento da Síndrome de Burnout. 

Para a descrição dos factores de risco para o desenvolvimento da síndrome de exaustão crónica, 

são levadas em consideração as dimensões da Organização, Indivíduo, Trabalho e a Sociedade 

(OMS, 1998, cit. in Trigo et al., 2007). 

 4.3.1 - Factores Organizacionais: 

a) Burocracia (excesso de normas) 

O excesso de normas impede a autonomia, a participação criativa e, portanto, a tomada de deci-

sões. As actividades são realizadas lentamente, demandando muito tempo e muita energia por 

parte da equipa e ou do indivíduo para a sua manutenção. Muito tempo é gasto no preenchimento 

de formulários, relatórios e participação em reuniões administrativas (Maslach e Leiter, 1997; 

Vega, 1997). 
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b) Falta de autonomia  

Descrita como a impossibilidade de tomar decisões sem ter de consultar ou obter autorização de 

outrem, impossibilita a liberdade de acção e independência profissional (Maslach e Leiter, 1997; 

Vega, 1997; Gil-Monte, 1997; Kurowski, 1999; Shaufeli, 1999a). 

 

c) Normas institucionais rígidas 

As normas institucionais inflexíveis impedem que o trabalhador atinja a autonomia e o sentir-se 

no controlo de suas tarefas (Maslach e Leiter, 1997; Vega, 1997; Carlotto, 2001). 

 

d) Falta de confiança, respeito e consideração 

A falta de confiança, respeito e consideração entre os membros da equipe provoca um clima 

social prejudicial (Maslach e Leiter, 1997; Vega, 1997; Gil-Monte, 1997; Schaufeli, 1999c). 

 

e) Comunicação ineficiente 

A ausência de comunicação eficiente provoca distorções e lentificação na disseminação da 

informação (Maslach e Leiter, 1997; Vega, 1997; Gil-Monte, 1997; Schaufeli, 1999a). 

 

f) Impossibilidade de ascender na carreira, de melhorar a sua remuneração, de reconhecimento 

do seu trabalho, podem provocar falta de estímulo no trabalhador (Maslach e Leiter, 1997; 

Kurowski, 1999). 

 

g) Ambiente físico 

O ambiente físico e seus riscos, incluindo calor, frio e ruídos excessivos ou iluminação insufi-

ciente, pouca higiene, alto risco de tóxicos e até de vida, geram sentimentos de ansiedade, medo 

e impotência (Maslach e Leiter, 1997; Veja, 1997; Kurowski, 1999). 

 

h) Outros factores, como acúmulo de tarefas por um mesmo indivíduo; convívio com colegas 

afectados pela síndrome de burnout (Schaufeli, 1999c). 

 4.3.2 - Factores Individuais: 

4.3.2.1 - São factores individuais, características de personalidade, associados a índices inferio-

res de burnout, os seguintes: 
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a) Personalidade resistente ao stress ou hardness 

Indivíduos com este tipo de personalidade, com características resistentes ao stress ou hardness 

(Maslach et al., 2001; Schaufeli e Enzman, 1998), envolvem-se em tudo o que fazem; acreditam 

possuir domínio da situação, encaram as situações adversas com optimismo e como oportunidade 

de aprendizagem (Antonovsky, 1987; Kobasa, 1979; Mendes, 1999; Moreno-Jiménez, 1999; 

Sorderfeldt et al., 2000).  

 

b) Personalidade do tipo B 

Indivíduos com esta personalidade caracterizam-se por uma menor extroversão, menor agressi-

vidade, menor competitividade e menor urgência em fazer as coisas comparativamente a perso-

nalidade do tipo A. São descritos como dominando melhor o stress, com carácter mais optimista, 

maior auto-controlo e menor probabilidade de sofrer doenças relacionadas com o stress, particu-

larmente doenças cardiovasculares, quando comparados com os do tipo A (Freidman e Rosen-

man, 1977, cit. in Horta, 2005). 

 

c) Lócus de controlo interno 

Refere-se à percepção de controlo pessoal sobre o resultado duma determinada situação ou o reforço 

e, por isso, com tendência a percebê-lo como resultante das próprias acções (Rotter, 1966, cit. in 

Ribeiro, 2000). Os indivíduos com lócus de controlo interno responsabilizam-se pelos sucessos 

de sua própria vida, sendo estes encarados como consequentes as suas competências e seus 

esforços (Kobasa, 1979; Antonovsky, 1987; Schaufeli e Enzman, 1998; Mendes, 1999; Moreno-

Jiménez, 1999; Sordelfeldt et al., 2000; Maslach et al., 2001). 

 

d) Auto-estima, autoconfiança, auto-eficácia (Schaufeli e Enzman, 1997; Codo, 1999; Maslach et 

al., 2001). 

 

4.3.2.2 – São factores individuais (características de personalidade) identificados, associados a 

índices superiores de burnout, os seguintes: 

 

a) Padrão de personalidade 

Indivíduos competitivos, esforçados, impacientes, com excessiva necessidade de controlo das 

situações, dificuldade em tolerar frustração (Kobasa, 1979; Nagy e Davis, 1985; Antonovsky, 

1987; Schaufeli e Enzman, 1998; Kurowski, 1999; Mendes, 1999; Moreno-Jiménez et al., 1999; 

Sordelfeldt et al., 2000; Maslach et al., 2001). 
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b) Personalidade do tipo A 

Caracteriza-se por extroversão, competição, agressividade, sentido de urgência em fazer as coi-

sas, impaciência, hostilidade, insatisfação consigo mesmo (Freidman e Rosenman, 1977, cit. in 

Horta, 2005). Este tipo de personalidade é relacionado com a baixa capacidade de adaptação, 

inadequados hábitos alimentares, baixa capacidade de autocontrolo e tendência neurótica, sendo 

consenso comum, de que indivíduos com este tipo de personalidade têm risco acrescido de sofrer 

de doenças cardiovasculares (Irvine et al., 1982, cit. in Horta, 2005).  

 

c) Lócus de controlo externo 

Define-se como a percepção da falta de controlo pessoal sobre determinada situação ou de que o 

resultado não é ou não está dependente do próprio comportamento e, por isso, há uma tendência a 

percebê-lo como resultante de factores exteriores, como sorte, acaso, destino, sob o controlo do 

poder de outros, ou como imprevisível, dada a grande complexidade das forças que o envolvem 

(Rotter, 1966, cit. in Ribeiro, 2000).  

 

Indivíduos com lócus de controlo externo consideram que suas possibilidades e acontecimentos 

de vida são consequentes à capacidade de outros, à sorte ou ao destino (Kobasa, 1979; Anto-

novsky, 1987; Kurowski, Schaufeli e Enzman, 1998; Mendes, 1999; Moreno-Jiménez et al., 

1999; Sordelfeldt et al., 2000; Maslach et al., 2001).  

 

d) Superenvolvimento 

Sujeitos empáticos, sensíveis, humanos, com dedicação profissional, altruístas, obsessivos, entu-

siastas, susceptíveis a se identificarem com os demais (Gil-Monté, 1997; Meis et al., 2003b). 

 

e) Indivíduos pessimistas 

São pessoas que costumam destacar os aspectos negativos, prevendo insucesso, sofrendo por 

antecipação (Kobasa, 1979; Antonovsky, 1987; Kirb, 1995; Mendes, 1999; Moreno-Jiménez et 

al., 1999; Sordelfeldt et al., 2000). 

 

f) Indivíduos perfeccionistas 

São bastante exigentes consigo mesmos e com os outros, não tolerando erros e dificilmente se 

satisfazendo com os resultados das tarefas realizadas (Antonovsky, 1987; Kobasa, 1979; Men-

des, 1999; Moreno-Jiménez et al., 1999; Sordelfeldt et al., 2000).  
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g) Indivíduos com grandes expectativas e idealismo em relacção à profissão. 

Podem deixar de ser realistas, tendo grandes hipóteses de se decepcionarem. Se associado ao 

optimismo, pode levar a baixos índices de burnout (Kobasa, 1979; Antonovsky, 1987; Kirk, 

1995; Schaufeli e Enzman, 1998; Codo, 1999; Mendes, 1999; Moreno-Jiménez et al., 1999; Sor-

delfeldt et al., 2000; Maslach et al., 2001; Carlotto, 2001; Meis et al., 2003b). 

 

h) Indivíduos controladores 

São inseguros, preocupam-se excessivamente, têm dificuldades em delegar tarefas e em trabalhar 

em grupo (Firth, 1985). 

 

i) Indivíduos passivos 

Mantêm-se, geralmente, na defensiva e tendem a evitação diante das dificuldades (Kobasa, 1979; 

Antonovsky, 1987; Schaufeli e Enzman, 1998; Mendes, 1999; Moreno-Jiménez et al., 1999; 

Sordelfeldt et al., 2000; Maslach et al., 2001). 

 

j) Género 

As mulheres apresentam maior pontuação na dimensão de exaustão emocional; e os homens, em 

despersonalização (Burk, 1989). 

 

k) Nível educacional 

Os indivíduos com nível mais elevado (Maslach et al., 2001). 

 

l) Estado civil 

Maior risco em solteiros, viúvos ou divorciados (Nagy e Davis, 1985; Raquepaw, 1989; Maslach 

et al., 2001;) embora alguns investigadores tenham encontrado o oposto (Rosse e Russel, 1989; 

Schaufeli; 1999a). 

 

 4.3.3 - Factores Laborais: 

As características do trabalho associadas a índices superiores de burnout caracterizam-se pelos 

seguintes factores: 
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a) Sobrecarga de trabalho  

Quantidade ou qualidade excessiva de exigências que ultrapassam a capacidade de desempenho, 

por insuficiência técnica, de tempo ou de infra-estrutura organizacional (Vega, 1997; Schaufeli e 

Enzman, 1998; Schaufeli, 1999a; Kurowski, 1999; Maslach et al., 2001). A pressão no trabalho 

propicia, principalmente, ao aparecimento de exaustão emocional (Vega, 1997; Maslach et al., 

2001; Carlotto, 2001). 

 

b) Baixo nível de controlo das actividades ou acontecimentos no próprio trabalho; baixa partici-

pação nas decisões sobre mudanças organizacionais. 

Estes factos provocam pouca ou nenhuma satisfação do trabalhador pelo seu trabalho (Schaufeli, 

1999a; Vega, 1997; Gil-Monte, 1997; Kurowski, 1999; Maslach et al., 2001). 

 

c) Expectativas profissionais 

Indivíduos com discrepâncias entre as suas expectativas de desenvolvimento profissional e os 

aspectos reais do seu trabalho (Vega, 1997; Peiró, 1999; Carlotto, 2001). 

 

d) Sentimentos de injustiça e de iniquidade nas relações laborais 

Podem ser consequentes a carga de trabalho, salários desiguais para o mesmo cargo, ascensão de 

colegas sem merecimento (Maslach e Leiter, 1997; Peiró, 1999; Maslach et al., 2001). 

 

e) Trabalho por turno ou nocturno 

Chega a afectar cerca de 20% dos trabalhadores, acarretando perturbações físicas e psicológicas. 

Os indivíduos, mais propensos, são os que precisam de efectuar mudanças em períodos de tempo 

a cada 2 ou 3 dias, passando alternadamente do período diurno para o nocturno e vice-versa (Pei-

ró, 1999). 

 

f) Suporte organizacional precário e relacionamento conflituoso entre colegas 

Provocam sentimentos de não poder contar com ninguém; sentem-se desamparados, carentes de 

orientação, desprotegidos. O quadro piora na presença de indivíduos competitivos, distantes, 

excessivamente críticos ou preguiçosos (Gil-Monte, 1997; Maslach e Leiter, 1997; Vega, 1997; 

Schaufeli e Enzman, 1998; Schaufeli, 1999a; Kurowski, 1999; Maslach et al., 2001; Carlotto, 

2001). 
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g) Tipo de ocupação 

 É, geralmente, maior em relação aos cuidadores em geral (Veja, 1997; Maslach e Jackson, 

1999). 

 

h) Relação muito próxima e intensa do trabalhador com as pessoas a quem deve atender; respon-

sabilidade sobre a vida dos outros. Esta situação é comum nos cuidadores de deficientes mentais, 

SIDA e Alzheimer (Vega, 1997; Maslach e Jackson, 1999; Peiró, 1999) e doenças oncológicas. 

 

i) Conflitos de papel 

O papel é definido como conjunto de funções, expectativas e condutas que uma pessoa deve 

desempenhar no seu trabalho. O conflito de papel pressupõe um embate entre as informações e 

as expectativas do trabalhador sobre seu desempenho em um determinado cargo ou função na 

instituição (Vega, 1997; Gil-Monte, 1997; Schaufeli, 1999a; Kurowski, 1999; Maslach et al., 

2001). 

 

j) Ambiguidade de papel 

Ambiguidade de papel pressupõe a existência de normas, direitos, métodos e objectivos pouco 

delimitados ou claros por parte da organização (Gil-Monte, 1997; Vega, 1997; Schaufeli, 1999a; 

Kurowski, 1999; Maslach et al., 2001). 

 

 4.3.4 - Factores Sociais 

Os factores sociais associados a índices superiores de burnout caracterizam-se por. 

 

a) Falta de suporte social e familiar. 

Esta situação impede o indivíduo de poder contar com os colegas, amigos de confiança e familia-

res (Constable e Russel, 1986; Maslach e Leiter, 1997; Maslach et al., 2001). 

 

b) Manutenção de prestígio social em oposição a baixa salarial de determinada profissão. 

O indivíduo busca vários empregos, surgindo sobrecarga de trabalho e, consequentemente, pou-

co tempo para descanso, lazer e para actualização profissional, levando-o a insatisfação e à inse-

gurança nas actividades desempenhadas (Constable e Russel, 1986; Maslach e Leiter, 1997; 

Maslach et al., 2001). 
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c) Valores e normas culturais. 

Podem incrementar ou não o impacto dos agentes stressores no desenvolvimento de burnout 

(Constable Russel, 1986; Maslach e Leiter, 1997; Maslach et al., 2001). 

4.4 - Factores Médicos/Enfermagem no Desenvolvimento da Síndrome de Burnout. 

Os enfermeiros, médicos e outros auxiliares de saúde constituem o grupo dos profissionais de 

saúde com maior número de trabalhadores e consequentemente com índices mais elevado de 

acidentes e doenças ocupacionais. Dado que sua principal actividade consiste no tratamento e o 

cuidar dos pacientes, os problemas de saúde laboral mais importantes que sofrem estes trabalha-

dores provêm, precisamente, do contacto físico e emocional estabelecido com os pacientes. Den-

tre as várias enfermidades contraídas, é de realçar as leões músculo-esqueléticas ocasionadas 

pela sobrecarga de trabalho e a manipulação dos pacientes; e as doenças de origem psicossocial 

(ansiedade, depressão, alterações digestivas, transtornos do sono, etc) impulsionadas pelas situa-

ções de stress ocupacional, e quando crónico e sem alívio, ocasionando a síndrome de burnout 

(Riesgos Laborales del Personal Sanitario, Rev. no 56). 

  

Por outro lado, os fracassos terapêuticos, a necessidade de atenção especial pelos enfermos, a 

urgência dos casos, o trabalho em turnos, a organização do trabalho associado a falta de recursos 

constituem factores determinantes para a aparição destes riscos ocupacionais, que dias após dia 

adquirem mais protagonismo no sector da saúde. 

 

O ambiente onde os trabalhadores de saúde levam a cabo as suas actividades e suas múltiplas 

tarefas podem apresentar uma grande variedade de riscos. Pelas características do seu trabalho de 

prestar cuidados a pessoas com várias doenças físicas ou mentais, faz da saúde e segurança no 

trabalho uma prioridade para os mesmos e com impacto a nível dos próprios, pacientes e da 

organização hospitalar. Os riscos ocupacionais nos profissionais de saúde podem ser de vários 

tipos: biológicos (infecções por feridas infectadas), químicos (desinfectantes, fármacos para 

quimioterapia), físicos (radiação ionizante), ergonómicos (manejo dos pacientes) e psicossociais 

(violência, trabalho em turno). 

 

 O presente trabalho está direccionado para a perspectiva dos factores de stress psicossocial, 

embora seja impossível separa-los dos outros factores (biológicos, químicos e físicos), dado que 

têm uma acção potenciadora sobre os mesmos.  
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- Autores como Gray-Toft e Anderson (1981a, cit. in Cox et al., 1996) identificaram sete impor-

tantes fontes de stress ligados a profissão de enfermagem: lidar com a morte e pessoas morrendo, 

conflito com os médicos, preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais do 

paciente e dos seus familiares, falta de suporte da equipa, conflito com outros enfermeiros ou 

supervisores, carga de trabalho e a incerteza quanto ao tratamento. 

 

- As expectativas excessivas dos doentes e familiares, que esperam do médico e da medicina 

mais do que lhes podem oferecer (Gestal Otero et al., 1993; Zegers, 1991). 

 

- O esforço e competência dos médicos não é valorizado pelos doentes, acrescido pelo papel dos 

media, que por um lado, contribuíram para melhor informação, mas também criaram um falso 

conceito de bem-estar e de qualidade de vida nas pessoas. As pessoas valorizam em demasia 

sintomas triviais, esperam cura para todos os seus problemas, são menos tolerante ao seu sofri-

mento, e atribuem incompetência médica a situações de doença crónica ou de sintomas refractá-

rios (Juan Otero et al., 1993). 

 

- O doente agora mais informado acerca das doenças e nem sempre da maneira mais adequada, 

manifesta maior ansiedade perante o receio de contrair doenças e muitas das vezes, essa ansieda-

de é transferida para os profissionais de saúde (Gestal Otero et al., 1993, cit. in Horta, 2005). 

 

- Contacto com a dor, limitação terapêutica em relação em relação aos doentes crónicos e termi-

nais, e a falta de preparação psicológica para lidar com doentes terminais e aplicação de cuidados 

paliativos (Mccue, 1982; Wilbert et al., 1987; Richardsen e Burke, 1991; Vanhoorne, 1993). 

 

- A necessidade de funcionamento dos serviços hospitalares durante 24 horas por dia, obrigando 

deste modo que os profissionais de saúde se adaptem as necessidades dos serviços. 

  

- Os médicos compartilham com professores, controladores de tráfego aéreo, profissionais de 

emergência, enfermeiros, polícias, o topo na listagem de profissões stressoras (HSE, 2003). 

 

- O ter de enfrentar a morte e decidir o momento de desligar os instrumentos de suporte de vida, 

com os sentimentos de impotência e de fracasso perante a morte que dai advém (Linn et al., 

1985; Richardsen e Burke, 1991; Gestal Otero et al., 1993; Vanhoorne, 1993, cit. in Horta, 

2005). 
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- A necessidade de informar aos doentes e seus familiares que possuem doenças graves, e de que 

precisam de ser submetidos a tratamentos dolorosos, apesar de não lhes restar qualquer esperan-

ça de vida (Gestal Otero et al., 1993, cit. in Horta, 2005). 

 

- Em Portugal o horário médico nos hospitais públicos oscila de 35 a 42 horas semanais, turnos 

de 12 ou 16 horas nos serviços de urgências diurnas, 12 horas nocturnas e em algumas ocasiões 

acumulação de 24 horas. Para além deste horário, associa-se a obrigatoriedade do trabalho nos 

fins-de-semana e feriados (Horta, 2005). 

 

-Hespanhol, em Portugal, relacionou o elevado número de doentes a cargo dos clínicos gerais, e 

o responder a mais de 125 consultas por semana, com a insatisfação laboral (Hespanhol, 1996, 

cit. in Frasquilho, 2004). 

 

- A maior parte dos médicos acumulam a actividade médica pública com a privada, ultrapassan-

do as 56 ou 60 horas semanais. Ao fim de algum tempo a sobrecarga de horário associada ao 

horário nocturno repercute-se na saúde física e mental dos médicos, sendo frequentes alterações 

ao nível do sono, rendimento no trabalho e perturbações na vida familiar e social (Horta, 2005). 

 

- Nos médicos com funções de assistência, o baixo salário, a progressão nas carreiras e estilo de 

gestão do hospital constituem os maiores stressores (Frasquilho, 2004). 

 

4.5 - Prevalência e Impacto do Burnout nos Profissionais de Saúde. 

A prevalência da síndrome de burnout nos vários países continua ainda incerta, mas dados apon-

tam a um acometimento significativo, o que justifica, mais estudos a respeito desta entidade com 

grandes repercussões a nível individual, do trabalho e da organização (Trigo et al., 2007). Muitos 

aspectos permanecem não esclarecidos no que concerne ao impacto da síndrome de burnout, mas 

dum modo geral os autores concordam no que respeita as suas consequências ao nível individual, 

social, organizacional. 

4.5.1 - Impacto no Indivíduo 

Segundo Leka et al., (2003), a vivência do stress laboral pode ocasionar comportamento disfun-

cional e não comum no trabalho e contribuindo, deste modo, à uma saúde física e mental precá-

ria. Nos casos extremos, o stress crónico ou acontecimentos traumáticos no trabalho, podem con-

tribuir para problemas psicológicos, que poderão conduzir há perturbações psiquiátricas. Esta 
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situação pode resultar em ausência no trabalho, o que poderá impedir o trabalhador de voltar a 

trabalhar.  

 

Quando sob stress, torna-se muito difícil para as pessoas stressadas, manterem um equilíbrio 

saudável entre a vida laboral e familiar. Concomitantemente, os mesmos indivíduos poderão 

envolver-se em comportamentos desadequados como consumo de tabaco, álcool ou abuso de 

drogas ilícitas. O stress pode afectar o sistema imunológico, incapacitando as pessoas afectadas 

de combaterem os processos infecciosos (Leka et al., 2003). 

 

A nível individual, do ponto de vista físico, podem estar presentes: fadiga constante e progressi-

va, dores musculares ou osteomusculares, distúrbios do sono, cefaleias, enxaquecas, perturba-

ções gastrointestinais, doenças cardiovasculares (hipertensão arterial, enfarto do miocárdio), dis-

túrbios do sistema respiratório (bronquite, asma), disfunções sexuais (diminuição do desejo 

sexual, dispareunia/anorgasmia em mulheres, ejaculação prematura ou disfunção eréctil nos 

homens) e alterações menstruais nas mulheres (OMS, 1998; Nakamurra et al., 1999; Pruessner et 

al., 1999). 

 

Do ponto de vista psíquico, o indivíduo pode apresentar problemas cognitivos: falta de concen-

tração; alterações de memória (evocativa e de fixação); lentificação do pensamento; sentimentos 

de solidão; impaciência; sentimento de impotência; labilidade emocional; baixa auto-estima 

(Freudenberger, 1974; Donatelle e Hawkins, 1989; Araujo et al., 1998; Pereira, 2001; cit. in Tri-

go et al., 2007). Por outro lado, podem ocorrer outras doenças psiquiátricas em comorbidade 

com o burnout, ou este pode funcionar como factor desencadeante. 

 

Do ponto de vista comportamental, para além do surgimento de agressividade, dificuldade para 

relaxar, para aceitar mudanças e perda de iniciativa, pode ocorrer consumo de substâncias 

(álcool, tabaco, café, benzodiazepinas, substâncias ilícitas) e outros comportamentos de alto ris-

co, em alguns casos chegando mesmo ao suicídio (Freudenberger, 1974; Goetze et al., 1998, 

2002; Murofuse et al., 2005). 

 

4.5.2 - Impacto do Burnout na Sociedade 

O indivíduo acometido por burnout pode provocar o distanciamento dos familiares, até mesmo 

dos filhos e cônjuge (Ross Russel, 1989; Dejours, 1992; cit. in Trigo, et al., 2007). Os pacientes 
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mal atendidos por estes profissionais, também sofrem com as consequências, sendo os prejuízos 

de tipo emocional, físico e financeiro, que podem ser extensivos aos seus familiares e aos respec-

tivos ambientes laborais (Dejours, 1992; Maslach e Leiter, 1997). 

4.5.3 - Impacto do Burnout no Trabalho 

No que concerne ao trabalho, ocorre uma diminuição na qualidade do trabalho por mau atendi-

mento, procedimentos equivocados, negligência e imprudência. Há aumento na predisposição a 

acidentes devido à falta de concentração e atenção. O abandono psicológico e físico do trabalho 

pelo indivíduo acometido pelo burnout leva a prejuízos de tempo e dinheiro para o próprio e para 

a instituição que fica lesada com os baixos níveis de produtividade (Gil-Monté, 1997; Maslach e 

Leiter, 1997). 

4.5.4 - Impacto do Burnout na Organização 

O stress, ao afectar um grande número de trabalhadores, coloca em risco a saúde e o desempe-

nho da organização. As organizações não saudáveis, não conseguem obter o melhor dos seus 

trabalhadores, o que afecta, não apenas a performance dos mesmos, num mercado acentuada-

mente competitivo, mas também coloca em risco a sobrevivência da mesma organização (Leka 

et al., 2003). 

Segundo Gil-Monté e outros autores, a instituição têm aumentos dos gastos em tempo e dinheiro, 

como conseqência da alta rotatividade dos trabalhadores com síndrome de burnout, e por outro 

lado devido ao absentísmo dos mesmos (Gil-Monté, 1997; Maslach e Leiter, 1997; OMS, 1998; 

Maslach et al., 2001). 

 

Trigo et al., 2007, ao citar Maslach e Leiter (1997), diz ainda, os indivíduos acometidos por esta 

síndrome de exaustão crónica estão sujeitos a largar o emprego, tanto psicológico quanto fisica-

mente. Passam a investir menos tempo e energia no trabalho, fazendo somente o que é absoluta-

mente necessário e, para além disso, faltam com mais frequência. Para além de trabalharem 

menos, não trabalham tão bem. É, sobejamente, sabido que trabalho de alta qualidade requer 

tempo e esforço, compromisso e criatividade, mas o indivíduo desgastado já não está disposto a 

oferecer isso espontaneamente. A queda na qualidade e na quantidade de trabalho produzido é o 

resultado profissional da exaustão crónica. 

 

Pensa-se que o stress afecte as organizações através de: aumento do absentismo, diminuição do 

empenho no trabalho, diminuição do desempenho e produtividade, aumento da rotatividade dos 

trabalhadores, aumento dos acidentes de trabalho e práticas não seguras, aumento de acções judi-
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ciais pelos trabalhadores afectados e deterioração interna e externa da imagem da organização 

(Leka et al., 2003). 

 

4.6 - Estudos Portugueses Sobre Stress Ocupacional. 

No caso de Portugal, os estudos sobre stress ocupacional, em geral e nos profissionais de saúde 

em particular são escassos, muito embora se note actualmente um crescente interesse nesta área, 

o que poderá trazer resultados muito interessantes no futuro. 

 

Sofia Dias e Cristina Queirós (2010) levaram a cabo um estudo sobre “A Influência dos Traços 

de Personalidade no Burnout dos Professores” numa amostra de 203 professores de escolas 

públicas da região norte de Portugal. O estudo pretendia avaliar se há alguma influência dos tra-

ços de personalidade, nomeadamente a personalidade resistente no burnout. Foram usados os 

instrumentos de M.B.I (Maslach Burnout Inventory) para avaliar o burnout e o instrumento 

P.V.S (Personal View Survery) para avaliar a personalidade resistente. Os resultados indicaram 

que a amostra não apresentava níveis preocupantes de burnout e com valores elevados nas 

dimensões de compromisso, controlo e desafio. Encontrou-se ainda uma correlação negativa 

significativa entre burnout e personalidade resistente, confirmando-se a hipótese de que este 

traço se assume como protector na experiência do burnout. 

 

Rui Gomes e colaboradores (2008), no seu estudo intitulado “Stress, Burnout, Saúde Física, 

Satisfação e Realização em Profissionais de Saúde: Análise das Diferenças em Função do Sexo, 

Estado Civil e Agregado Familiar”, onde participaram 286 enfermeiros das instituições de saúde 

(hospitais e centros de saúde) do norte de Portugal, observaram que as mulheres evidenciavam 

mais problemas de stress e saúde física mas, inversamente, apresentavam menores valores de 

despersonalização. Na comparação entre profissionais com diferentes estados civis, constatou-se 

que os casados demonstraram maior desejo de abandonar a profissão e maiores problemas de 

saúde física, enquanto os solteiros manifestaram maior mal-estar relacionado com a instabili-

dade profissional. Por outro lado, a comparação entre profissionais com ou sem filhos menores, 

permitiu observar que a vontade de abandonar a profissão era inferior no grupo dos profissio-

nais com filhos menores em associação a um maior stress relacionado com a realização de 

acções de formação e relatórios técnicos, a remuneração auferida e os problemas familiares. 
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Vania Lavrador e Rosa Romão (2007) realizaram um estudo intitulado “Síndrome de Burnout - 

Retrato de Um Serviço de Hematologia” a 36 profissionais de saúde (29 enfermeiros, 7 médicos) 

com objectivo de compreender o risco de burnout nestes profissionais e desenvolver estratégias 

de prevenção. Foi aplicado uma ficha sociodemográfica e inventário de burnout de Maslach e 

Jackson (1986). Verificou-se o sequinte na componente de Esgotamento Emocional: 41,7% de 

profissionais com nível baixo, 50% com nível moderado e 8,30% com nível elevado; Desperso-

nalização: 55,6% de profissionais com nível baixo, 33,3% com nível moderado e 11,1% com 

nível elevado; RealizaçãoPessoal: 33,3% de profissionais com nível baixo, 38,9% com nível 

moderado e 27,8% com nível elevado; e como consequência destes valores constata-se um grau 

de exaustão médio. Foi ainda possível verificar uma correlação negativa entre a idade e o tempo 

de permanência no serviço com o grau de exaustão relativo ao Esgotamento Emocional, o que 

transmite que em profissionais de maior idade e com mais tempo de permanência no serviço, o 

risco de burnout na vertente indicada tem tendência a ser mais pequeno. A comparação com 

estudos semelhantes realizados em Portugal revela que o nível de burnout é idêntico (médio) 

apesar de existir alguma diferença em termos da realização pessoal, que no presente trabalho é 

mais baixa. Foi possível averiguar que nos estudos em que a média de idades e o tempo de pro-

fissão são mais elevados, o risco de burnout é em geral mais reduzido. 

 

Luís Octávio Sá (2006) efectuou um estudo intitulado “Burnout e Controlo Sobre o Trabalho na 

Oncologia” em 273 enfermeiros no Instituto de Oncologia do Porto, com o objectivo de: analisar 

a relação entre burnout e controlo sobre o trabalho; identificar outros factores que poderão estar 

relacionados com a variação do burnout e validação dos instrumentos de avaliação. Foram usa-

dos os seguintes instrumentos: escala de avaliação da percepção do controlo sobre o trabalho 

(Working Conditions and Control Questionaire - WOCCQ), e uma escala de avaliação de bur-

nout (Maslach Burnout Inventory). Verificou existirem níveis médios de burnout tomando como 

valores de referência o normativo norte-americano. Por outro lado, verificou que, a variável 

“serviço onde os enfermeiros trabalham” interfere significativamente em duas dimensões do 

burnout (exaustão emocional e despersonalização). A exaustão emocional e despersonalização 

correlacionaram-se negativamente e duma forma estatisticamente significativa com o controlo 

sobre o trabalho, e negativamente e com significância com a realização pessoal. Luís Sá, diz ain-

da que os enfermeiros que trabalham em áreas de oncologia, muitas das vezes, se sentem esgota-

dos pelo facto de darem muito de si aos seus doentes e em troca, pelas características da doença, 

receberem muito pouco. A análise de regressão permitiu-lhe concluir que os enfermeiros que 
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percepcionam um maior controlo sobre o trabalho terão menos probabilidade de vir a sofrer bur-

nout.  

 

Loureiro, Helena et al., 2006, levaram a cabo um estudo intitulado “Burnout no Trabalho”, do 

tipo descritivo correlacional com o objectivo principal de descrever as características do burnout 

num grupo de trabalhadores duma empresa de quadros eléctricos na região de Coimbra. Estudou-

se a relação entre burnout no trabalho e as variáveis sociodemográficas, profissionais e clima 

organizacional. Verificou-se que a exaustão emocional apresenta-se em 44,4% dos trabalhado-

res, 25,9% tinham cinismo e 100% dos trabalhadores tinham a autopercepção de eficácia profis-

sionalmente. 

Houve correlação entre burnout e o tipo de contracto (p=0,049), onde os trabalhadores com um 

contracto temporário (menos estabilidade no trabalho) apresentavam mais cinismo. Chegou-se a 

conclusão de que: os trabalhadores que apresentavam mais exaustão emocional e física conside-

ravam ter menor envolvimento (r=-0,404; p=0,002), menor conforto físico (r=-0,410; p=0,002) e 

menor controlo no seu trabalho (r=-0,287; p=0,035). Os trabalhadores que manifestaram mais 

cinismo foram os que apresentaram menor envolvimento com o seu trabalho (r=-0,285; 

p=0,037). Os trabalhadores mais eficazes foram os que apresentavam mais pressão no trabalho 

(r=0,292; p=0,032). 

 

Gomes e Cruz (2004) levaram a cabo um estudo sobre “A Experiência de Stress e Burnout Em 

Psicólogos Portugueses: Um Estudo Sobre as Diferenças de Género”. O estudo pretendia analisar 

os níveis de stress e de burnout numa amostra de 439 psicólogos portugueses, procurando com-

preender as possíveis diferenças entre homens e mulheres no tipo de fontes de stress e na distin-

ção da intensidade e frequência destes problemas. Para o presente estudo foram usados os 

seguintes instrumentos: Questionário Demográfico, Questionário de Stress nos Profissionais de 

Psicologia (QSPP de Cruz e Melo, 1996), Inventário de Burnout de Maslach (MBI, Versão Por-

tuguesa de Cruz e Melo, 1996) e Escala de Saúde Física (ESF). Verificou-se que as mulheres 

apresentam, em quase todas as variáveis, maiores níveis de stress, de burnout, de insatisfação 

profissional e níveis mais baixos de saúde física. 

 

José Luís Ramos (2002) no seu estudo intitulado “Stress e Coping dos Enfermeiros no Hospital -

Contexto de Serviço de Urgência e Internamento na Cirurgia”, tinha como objectivo compreen-

der de que modo as estratégias adaptativas de resolução de problemas dos enfermeiros estão 

associados ao nível de stress que experimentam. Foram aplicados os seguintes instrumentos: 
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Maslach Burnout Inventory (1986) e Inventário de Resolução de Problemas (Vaz-Serra, 1988), 

onde observou-se uma associação inversa entre os níveis de stress e as estratégias de coping uti-

lizadas e sendo a correlação mais marcada entre os enfermeiros do serviço de cirurgia. 

  

5.0 - Estratégias de Prevenção / Redução do Stress e Burnout. 

Kendall et al., (2000) classifica as estratégias de gestão do stress em três níveis: primário, 

secundário e terciário. O nível primário ou preventivo procura alterar as fontes de stress, tor-

nando-se a mais fundamental abordagem no stress ocupacional. As estratégias preventivas con-

centram-se no trabalhador, através do treino sobre como lidar com o stress; no ambiente laboral, 

através da redefinição do trabalho, estratégias de segurança e saúde no trabalho ou na interface 

entre o trabalhador e o local de trabalho, através dos processos de selecção. 

 

As estratégias secundárias pretendem reduzir a gravidade das consequências do stress ocupacio-

nal antes de se tornarem mais sérias, por isso estas estratégias poderão também ser consideradas 

preventivas. Contudo, diferentemente das estratégias primárias, concentram-se principalmente 

no indivíduo através de programas de assistência ao trabalhador, tratamento médico e aconse-

lhamento. 

 

As estratégias terciárias consistem no tratamento duma condição identificada, para o seu melho-

ramento ou restauração dessa condição para um estado pleno de saúde e funcionamento, o que se 

concretiza com o regresso ao local do trabalho. A principal estratégia terciária no contexto do 

stress ocupacional consiste na gestão de casos, sendo o foco desta estratégia o indivíduo, embora 

o contexto laboral do mesmo seja também de extrema importância. 

 

Sendo o burnout consequência final do stress crónico, as medidas de prevenção ou redução do 

mesmo também são aplicáveis à síndrome de burnout. Como é sabido que as consequências do 

burnout repercutem-se ao nível do indivíduo, relação indivíduo-organização e organização, as 

medidas preventivas também deverão ter como alvo esses níveis. 

 

As intervenções devem ser desenhadas visando prevenir, reduzir ou eliminar as causas de stress 

e ajudar os trabalhadores a reconhecer e lidar o mais adequadamente possível com essas situa-

ções, tendo como base as três perspectivas de abordagem do stress. 
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 5.1 - Estratégias Preventivas na Perspectiva do Stress como Estímulo: 

Seguindo a abordagem do stress na “Perspectiva do Estímulo”, onde o stress é considerado uma 

variável independente, ou seja uma força externa que se exerce sobre o organismo, sendo o indi-

víduo alvo de aspectos ambientais potencialmente causadores de stress, as medidas preventivas 

consistirão na identificação e correcção dos tais factores stressores.  

 

Esta estratégia tem sido utilizada por alguns empregadores, para reduzir ou eliminar as causas de 

stress, com o inconveniente de não levar em consideração as necessidades individuais, variabili-

dades de tolerância a esses factores, etc. 

 

Apesar das limitações desta estratégia, ela poderá ser usada com sucesso pelas organizações na 

identificação de padrões comuns de causas de stress que possam afectar a maioria dos trabalha-

dores; contudo a intervenção decorrente do conhecimento destas causas exige uma abordagem 

exaustiva aos trabalhadores em causa (Cooper e Sutherland, 1993, cit. in Hespanhol, 2005). 

 5.2 - Estratégias Preventivas na Perspectiva Fisiológica do Stress  

A perspectiva fisiológica do stress aborda o modelo de stress como resposta a um estímulo per-

turbador. Neste caso, a resposta é considerada uma variável dependente, e o domínio conceptual 

fundamental é a manifestação do stress. Algumas organizações têm adoptado esta perspectiva na 

resolução do stress ocupacional dos seus trabalhadores (Fraser, 1984; Cooper e Sutherland, 

1993; Guardado, 2000, cit. in Hespanhol, 2005). 

 

Este modelo, ao oferecer às administrações uma perspectiva do problema do stress como ineren-

te ao próprio indivíduo, permite-lhes transferir responsabilidades desse mesmo stress para os 

trabalhadores apenas e eximindo-se assim das suas responsabilidades organizacionais. Assim, as 

administrações intervêm no sentido de ajudar os trabalhadores a lidar o mais adequadamente 

com as situações de stress e sem nada fazer para eliminar ou reduzir as suas causas (Cooper e 

Sutherland, 1993, cit. in Hespanhol, 2005). 

 5.3 - Estratégias Preventivas na Perspectiva Psicológica do Stress  

A perspectiva psicológica constitui o modelo contemporâneo de stress aplicado ao mundo do 

trabalho. É nesta perspectiva actual que Cooper (2003, cit. in Hespanhol, 2005) elabora um 

modelo de stress ocupacional evidenciando os três aspectos conceptuais do stress ocupacional: 

causas potenciais do stress, moderadores da resposta ao stress e as manifestações do stress. 
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As causas de stress, que existem ou não no ambiente laboral “causas intra-organizacionais” ou 

na ligação casa-trabalho “causas extra-organizacionais”, em conjunto com as características 

pessoais de cada indivíduo “moderadores da resposta” podem eventualmente conduzir aos sin-

tomas ou as doenças relacionadas com o stress “manifestações”.  

 

É dentro desta visão global que as estratégias preventivas ou de tratamento devem ser implemen-

tadas, caso contrário estarão condenadas ao fracasso. Em termos práticos tem se observado que 

as estratégias centram-se no indivíduo em detrimento do ambiente organizacional que constitui o 

foco principal do stress ocupacional, o que de certo modo prejudica bastante o próprio processo 

de reabilitação, dado este acontecer fora do ambiente organizacional. A maioria dos programas 

de intervenção contra o stress laboral crónico tem efeitos benéficos a curto prazo, pois centram-

se no trabalhador e não no binómio trabalhador-ambiente do trabalho (NIOSH, 1999). 

 

Resumidamente, pode afirmar-se que as intervenções de eliminação/redução do stress laboral 

podem ser implementadas a três níveis: organizacional, relação indivíduo-ambiente de trabalho e 

individual (Cooper e Sutherland, 1993, cit. in Hespanhol, 2005): 

 

a) a nível organizacional, as intervenções podem ser direccionadas para a implementação de 

novos modelos organizativos, para a realização de uma formação e de uma selecção adequada e 

criteriosa dos profissionais, melhoria das características físicas do ambiente laboral e do trabalho 

em si. 

 

b) a nível da relação indivíduo-organização, as intervenções podem ser direccionadas para as 

relações no trabalho, para os papéis dos profissionais e para a participação e promoção de auto-

nomia no trabalho. 

 

c) a nível individual, poderão ser implementadas várias intervenções através de várias activida-

des com o objectivo de ajudar o trabalhador a lidar mais adequadamente com o stress, eliminan-

do-o ou reduzindo-o. Essas actividades poderão consistir, por exemplo, na monitorização cons-

tante pelo indivíduo da quantidade de stress e os seus efeitos em si; abertura à ajuda dos outros, 

através da participação em grupos de apoio ou de discussão, seja a nível privado ou profissional; 

psicoterapia; técnicas de relaxamento e o apoio médico quando necessário. 
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Resumidamente, as intervenções no plano individual podem consistir na obtenção de férias fre-

quentes, manter uma adequada auto-estima e não ter demasiada pressa em atingir determinados 

objectivos (Garcia, 1990 cit. in Silva, 2008). O trabalho deve ocorrer e sem alterar a vida normal, 

desenvolvimento de estratégias para encarar o trabalho de forma positiva e como integrante da 

vida do ser humano. Garcia, diz ainda que o apoio social é referido nas várias vertentes, e para 

além do papel da família, do grupo de amigos, dos colegas, é referido o papel de grupos de apoio 

internos e externos à organização que ajudam a avaliar correctamente as situações. 

 

Nunes (2000 cit. in Silva, 2008)) identifica como estratégias positivas para a prevenção, a nível 

organizacional das organizações, a clarificação da missão e objectivos, a existência de chefias 

intermediárias, a supervisão e uma comunicação adequadas e a avaliação da performance. No 

plano das estratégias pessoais refere a auto-gestão, a divisão das grandes tarefas em passos que 

possam ser geridos, “dar umas palmadas nas costas” de reconhecimento, apreciar o trabalho bem 

feito, ser positivo, colocar prazos e ser específico, etc. 

 

De um estudo com enfermeiros, Palfi e colaboradores (2008) identificaram os seguintes factores 

protectores: melhores condições de trabalho, maior responsabilidade e autonomia nas equipas de 

trabalho, objectivos concretos para a eficácia e feedback, melhores condições de trabalho e auto-

nomia, suporte mútuo família-trabalho, desenvolvimento profissional e promoção dos enfermei-

ros e médicos, tempo para descanso e recreação, técnicas de relaxamento e exercícios regulares 

de fitness, definição de objectivos de trabalho e uso económico do tempo, competências para 

dizer “não” em situações específicas, estabelecimento de fronteiras entre a vida profissional e 

familiar, redução da responsabilidade de trabalho de situações ambíguas e de conflitos, discussão 

de casos e supervisão regular. Referiram ainda medidas organizacionais que podem ser imple-

mentadas no sentido de prevenir o burnout, tais como reduzir os ratios de cliente por profissio-

nal, limitar o número de horas de trabalho stressante, aumentar a flexibilidade organizacional e 

melhorar as condições de trabalho. 
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1.0 - Revisão Conceitual 

Para o presente estudo, usaremos, para além de outros instrumentos, o Inventário de Resolução 

de Problemas (Vaz-Serra, 1988), como um instrumento de medição dos mecanismos de coping e 

nesse contexto há uma necessidade de uma breve revisão sobre o conceito. 

 

A palavra coping deriva do francês couper e já na idade média tinha o significado de bater ou de 

atingir. O termo coping refere-se as estratégias que são utilizadas pelo ser humano para lidar, 

com sucesso, com as situações causadoras de stress. Essas estratégias de coping podem ser 

orientadas para a resolução do problema, para o controlo da emoção ou para os aspectos do rela-

cionamento da rede social a que o indivíduo pertence. 

 

As estratégias utilizadas podem ainda revelar-se adequadas ou inadequadas. No caso de estraté-

gias adequadas, o indivíduo “deixa de estar em stress” e no caso contrário, o stress é mantido e 

tornando-se desgastante (Vaz-Serra, 1999, cit. in Marques et al., 2006). 

  

Snider e Dinoff relatam que só nos finais da década 60, surgem pela primeira vez trabalhos indi-

vidualizados sobre coping. Só nos últimos 3 anos, ao longo dum período de 16, apareceu um 

maior número de publicações nesta área, o que revela o crescente interesse nesta temática (Vaz-

Serra, 1999, cit. in Marques et al., 2006). 

 

Coping era já referido com outra terminologia como mecanismos de defesa do eu. Marques et 

al., 2006, ao citar Vaz-Serra (1999), diz ainda com base numa revisão efectuada por Snyder e 

Dinoff (1999), que esses mecanismos de defesa do eu têm propriedades mais negativas, atenden-

do inerentemente aos aspectros provenientes do passado são rígidos na forma de operar, conside-

rados inconscientes, e propiciando, pelo menos em algumas das suas modalidades, a distorção da 

realidade. Isso contrasta com o coping que está mais orientado para o presente e com atenção a 

realidade que rodeia o indivíduo. 

Os trabalhos de Lazarus na década 60 tiveram uma influência decisiva na libertação do coping 

das raízes analíticas. Só a partir de algumas publicações: “Psychological Stress and Coping, 

1966”, e “Stress, Appraisal and Coping” de co-autoria com Susan Folkman, 1984, o coping 

começou a ser reconhecido como um processo activo de transacção cognitiva entre o indivíduo e 

o seu meio ambiente (cit. in Vaz-Serra, 1999). 
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Segundo Lazarus (1991, cit. in Marques et al., 2006), o coping “representará os esforços cogni-

tivos e comportamentais realizados pelo indivíduo para lidar com as exigências específicas, 

internas ou externas, que são avaliadas como ultrapassando os seus recursos”. Na perspectiva 

transaccional, a relevância do acontecimento depende do significado atribuído pelo próprio e 

também da qualidade das estratégias de coping. 

 

A ameaça envolve uma antecipação do que pode vir a acontecer, mas, ainda não aconteceu. Nes-

te caso, os esforços de coping estarão centrados no futuro, de forma que o indivíduo consiga 

manter o seu estatuto ou neutralizar os efeitos prejudiciais da situação. No caso de dano, as tenta-

tivas de coping serão dirigidas ao presente, em termos de tolerância ou de reinterpreta-

ção/reavaliação do mal acontecido. No desafio o indivíduo sente que as exigências colocadas 

sobre si podem ser alcançadas ou ultrapassadas. Neste caso, poderá ocorrer situações não ade-

quadas de distorção da realidade ou de auto-engano (Vaz-Serra, 1988). 

 

Lazarus e Folkman (1980 e 1985) mencionam que as estratégias de coping podem ser orientadas 

para dois objectivos diferentes: um deles, a resolução do problema; o outro, o controlo das emo-

ções. No primeiro caso, o indivíduo orienta os seus esforços para resolver a situação que lhe 

induziu o stress. No segundo caso, tenta diminuir o estado de tensão emocional que lhe foi susci-

tado interiormente (Vaz-Serra, 1999). 

 

Segundo Lazarus, o coping centrado na emoção seria prejudicial ao impedir acções importantes, 

e útil ao reduzir as ameaças. Por outro lado, Monat e Lazarus (1985, cit. in Vaz-Serra, 1988) 

consideram que o coping se refere aos esforços para lidar com as situações de dano, de ameaça 

ou de desafio, quando não está disponível uma routina ou uma resposta automática. 

 

Ainda a este propósito, White refere que “…tendemos a falar de coping quando temos em mente 

uma modificação relativamente drástica ou um problema que desafia as formas familiares da 

pessoa se comportar e requer a produção de um novo comportamento. Origina, frequentemente, 

afectos desconfortáveis como a ansiedade, o desespero, a culpa, a vergonha, ou o pesar, e cujo 

alívio faz parte da necessidade de adaptação. O coping refere-se a esta adaptação com êxito, em 

condições particulares” (cit. in Vaz-Serra, 1988). 

 

O coping tem sido classificado de várias formas, mas as funções que se lhe atribuem reúnem 

consenso geral. Sendo assim, o coping desempenha duas funções principais: 



Síndrome de Burnout em Médicos e Enfermeiros 

 

Dissertação de Mestrado                                   Vasco Francisco Japissane Cumbe     Página 124 
 

- regularização das emoções: coping centrado nas emoções, em que os esforços são dirigidos a 

regulação da resposta emocional e alivio do impacto emocional do stress; 

- alteração do binómio pessoa-ambiente: coping centrados no problema, em que as estratégias se 

dirigem à resolução do problema em questão, geram e avaliam alternativas em termos de custo-

benefício, escolhendo alternativas e actuando (Thelan, 1993).   

2.0 - Estratégias de Coping 

As estratégias de coping terão como função proteger o indivíduo dos efeitos nefastos do stress 

(Marques, 1991). Essa função protectora será conseguida através da gestão do problema que ori-

gina o stress, a que se chama coping instrumental ou através da alteração do significado da expe-

riência, procurando assim neutralizar a ameaça “podia ser pior…apesar de tudo correu tudo 

bem”, ignora-la selectivamente (relativizar o significado da situação de stress), ou ainda intervir 

na regulação das emoções produzidas pelo problema, a que chamou função paliativa. 

 

Segundo Marques (1991), a função protectora é utilizada fundamentalmente nas situações incon-

troláveis e inalteráveis, como as doenças oncológicas. 

 

Pearlin e Schooler (1978) salientam que as estratégias de coping que levam à busca de informa-

ção e de resolução de problemas têm efeitos benéficos sobre o funcionamento psicológico, ate-

nuando a influência adversa tanto das mudanças de vida negativas, como dos indutores de stress 

que têm tendência a ressurgir com o tempo. 

 

Para Vaz-Serra (1999) as estratégias de coping focadas no problema, visam estabelecer um plano 

de acção e segui-lo até eliminar de vez a causa de stress. Evitam que se prolongue um estado que 

é desagradável e que pode tornar-se, de certa maneira, prejudicial para a saúde e o bem-estar do 

ser humano. De qualquer forma, as estratégias de lidar com o stress focadas na resolução do pro-

blema, são sempre aconselháveis pois removem de uma vez, todas as fontes de perturbação, 

quando o stress é sentido como de fraca intensidade e a situação avaliada como controlável e 

resolúvel. Por sua vez, quando mais grave o stress sentido, maior será a orientação das estraté-

gias para o controle da situação. 

 

Kickbusch (1986, cit. in Ribeiro, 1997) explica que, de modo a adoptarem estilos de vida ade-

quados para lidar com os seus problemas, os indivíduos desenvolvem três tipos distintos de estra-
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tégias de coping com o objectivo de alterar a percepção do problema; controlar o stress que é 

fonte do problema e mudar a situação que causou o problema. 

 

Pearlin e Shooter (1978, cit. in Vaz-Serra, 1988) consideram que as estratégias de coping são as 

grandes mediadoras no impacto que as sociedades podem ter sobre os seus membros. Explicam, 

ainda, que a função protectora dessas estratégias pode exercer-se por três formas distintas: elimi-

nação ou modificação das condições causadoras do problema; controlo perceptivo do significado 

da experiência ou das suas consequências; e pela manutenção dentro de limites razoáveis, das 

consequências emocionais dos problemas. 

 

Na estratégia de eliminação ou modificação das condições causadoras do problema, cabem nela, 

as acções de busca de informação para saber o que fazer, o controlo do próprio indivíduo quando 

lida com os acontecimentos, ou o confronto com as pessoas que criam as dificuldades. 

 

O controlo perceptivo do significado da experiência ou das suas consequências pode ser exercida 

de várias formas. O indivíduo, quando refere que não liga importância ao que lhe aconteceu ou 

não é nada em comparação com os problemas que diariamente tem de enfrentar, está a controlar 

perceptivamente o significado de uma situação. 

 

Vaz-Serra (1988), refere ainda, se um indivíduo olha para o guarda-lamas, todo machucado, do 

carro com que acabou de bater e diz: o que vale é que com duas abanadelas isto vai ao sítio sem 

problemas, está a controlar perceptivamente as consequências, procurando referir para si que o 

conserto não lhe vai ficar caro. 

 

Pearlin e Schooler (1978, cit. in Vaz-Serra, 1988), dizem que o controlo perceptivo pode ser 

exercido pela neutralização da ameaça, em que a pessoa faz comparações positivas do problema, 

tais como “podia ser pior” ou, “apesar de tudo… correu muito bem”, ou ainda por intermédio 

da ignorância selectiva, em que o indivíduo trivializa o significado do ocorrido, atribuindo-lhe 

uma ordenação hierárquica pequena. Existem indivíduos que tentam controlar as consequências 

através de várias manobras, dizendo a si mesmo que “o tempo ajuda a resolver os problemas”, 

ou que “mais tarde se há-de fazer justiça” ou que “tudo há-de correr pelo melhor”. 

 

Por outro, há indivíduos que quando se sentem em stress, bebem mais do que o costume, ouvem 

música, metem-se na cama sem querer ver ninguém ou fazem exercício físico. Estas estratégias 
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de coping, não lidam com o problema ou o seu significado, apenas tentam reduzir o estado de 

tensão emocional. 

 

Thelan (1991, cit. in Marques et al., 2006) diz que o coping, em si mesmo, não pode ser conside-

rado bom ou mau, eficaz ou não eficaz, bem sucedido ou mal sucedido, orientado para o real ou 

defensivo, os esforços de coping serão sempre importantes e terão valor em si mesmos. 

 

As estratégias de coping centradas no problema, visam alterar as pressões, barreiras, procurando 

informações sobre o que fazer, evitando a confrontação e acções impulsivas. As estratégias de 

coping centrado nas emoções, incluem pensamentos e acções que se destinam a gerir e lidar com 

as situações de stress. Podem incluir o evitamento, minimização, o distanciamento, a atenção 

selectiva, o sentido positivo de situações aparentemente negativas, a hostilidade, a procura de 

práticas mágicas, o humor, o uso de terapêuticas tranquilizantes entre outras (Oliveira, 1988, cit. 

in Marques et al., 2006). 

 

As estratégias de coping dos adolescentes e jovens diferem, de facto, daquelas usadas pelos seus 

pais; os adolescentes terão tendência a recorrer a métodos de coping, fundamentalmente de base 

emocional. De salientar que dada a natureza multidimensional do processo de coping, o uso 

simultâneo de várias estratégias pode ser importante ou não, com vista a restabelecer o bem-estar 

do indivíduo (Hoeman, 2000, cit. in Marques et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II - ESTUDO DO BURNOUT EM MÉDICOS E ENFERMEIROS. 

Capítulo III - Objectivos, Metodologia. 
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1.0 - Objectivo Geral 
Avaliar a importância da síndrome de burnout em médicos e enfermeiros das unidades oncológi-

cas, de tratamento ambulatório, no Hospital São João, Hospital Geral Santo António, Hospital de 

Faro e de Beja. 

 1.1 - Objectivos Específicos 

- Verificar a existência ou não de correlação das dimensões do burnout com os factores sócio-

demográficos dos médicos e enfermeiros: idade, sexo, estado civil, existência de filhos, passa-

tempos, prática religiosa, trabalho em privada, categoria profissional. 

 

- Verificar a existência ou não de correlação das dimensões do burnout com as condições labo-

rais dos médicos e enfermeiros: actividade diversificada, horas de trabalho semanal, horário de 

trabalho, anos de profissão, anos de trabalho na oncologia. 

 

- Verificar a existência ou não de correlação das dimensões do burnout com as estratégias de 

coping dos médicos e enfermeiros. 

 1.2 - Hipóteses 

- Será que os profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) das unidades oncológicas experien-

ciam níveis importantes da síndrome de burnout? 

  

- Será que os níveis dimensionais da síndrome de burnout, nos médicos e enfermeiros, têm corre-

lação com as condições sóciodemográficas, laborais e estratégias de coping? 

2.0 - Metodologia 

O presente estudo é do tipo descritivo exploratório e quantitativo transversal. 

 2.1 - Campo de Estudo 

A pesquisa foi realizada no Hospital de Dia Polivalente das unidades oncológicas dos seguintes 

hospitais: Hospital São João, Hospital Geral Santo António, Hospital de Faro e Beja (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Distribuição da Amostra Pelos Hospitais 

 

 2.2 - População e Amostra 

A amostra é constituída por 46 profissionais de saúde, sendo na sua maioria enfermeiros (Gráfi-

co-2), que apresentam os seguintes critérios de inclusão: exercer actividade na unidade de onco-

logia - ambulatório, no mínimo, há um ano; concordar em participar na pesquisa preenchendo o 

formulário de consentimento livre e esclarecido. A média das idades é de 40,1 anos (DP= 9,79) 

(Vide Quadro 2). 

Gráfico 2: Distribuição da Amostra Pela Variável Categoria Profissional 

 
O tamanho da amostra foi determinado pelo critério de amostragem por conveniência. O primei-

ro critério de inclusão foi estabelecido, dado o burnout ser consequência da relação profissional 
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com o ambiente do trabalho e, portanto, necessitar dum tempo de exposição para o seu desenvol-

vimento. 

 2.3 - Instrumentos de Colheita de Dados 

 O 1º instrumento é um Inventário de Dados Sóciodemográficos elaborado pelo autor que 

contempla as seguintes variáveis explicativas categóricas: sexo, estado civil, filhos, número de 

filhos, prática religiosa, passatempos, participação em congressos/formação, vínculo laboral, 

categoria profissional, actividade diversificada, trabalho em regime privado, horário no ambula-

tório, horas de trabalho semanal. As variáveis contínuas contemplam: idade, anos de profissão, 

anos de trabalho na oncologia (Questionário em Anexo). 

  

 O 2º instrumento é o MBI (Inventário de burnout de Maslach), versão para investigação 

em população portuguesa, construída por C. Manita (2003) a partir de Maslach, Jackson e Leiter 

(1981, 1996) e que foi cedida pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universi-

dade do Porto através da Sra. Professora Doutora Cristina Queirós.  

 

Este instrumento contém 22 questões em forma afirmativas, sobre os sentimentos pessoais e ati-

tudes do profissional em relação ao seu trabalho e mensuram as três dimensões de burnout: 

exaustão emocional com 9 itens (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 e 20); despersonalização com 5 itens (5, 

10, 11, 15 e 22) e realização pessoal com 8 questões (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 e 21).  

 

A resposta é dada sobre a frequência com que cada sentimento ocorre numa escala ordinal tipo 

Likert de 7 pontos, variando de 0 (nunca), 1 (algumas vezes por ano), 2 (uma vez por mês), 3 

(algumas vezes por mês), 4 (uma vez por semana), 5 (algumas vezes por semanas) e 6 (todos os 

dias). 

 

 O preenchimento deste questionário demora em média 10 a 15 minutos. Valores superiores 

aproximam-se de um maior nível de burnout, com excepção da dimensão realização pessoal que 

possui score reverso. 

A dimensão exaustão emocional - avalia os sentimentos do sujeito em relação ao estado de des-

gaste emocional ocasionado pelo trabalho; a dimensão despersonalização - descreve o que pode-

rá ser uma resposta fria e impessoal do indivíduo perante os pacientes; e a dimensão realização 

pessoal - avalia os sentimentos de competência e eficácia profissional, na realização do trabalho.  
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A dimensão exaustão emocional - consiste de 9 questões, podendo pontuar de 0 a 54. A desper-

sonalização consiste de 5 questões, podendo pontuar de 0 a 30; e a realização pessoal - é mensu-

rada por 8 questões, podendo pontuar de 0 a 48. O total pode variar entre 0 e 132. O burnout é 

conceptualizado como variável contínua, variando entre níveis classificados de baixo, médio e 

alto, baseando-se nas normas norte-americanas. 

 

Um nível baixo de burnout reproduz-se em scores baixos nas sub-escalas de exaustão emocional 

e despersonalização e scores elevados na realização pessoal. Um nível médio de burnout é 

representado por valores médios nos scores das três sub-escalas. 

 

No respeitante ao valor de Alfa de Cronbach obtido para este instrumento (Quadro-1) verifica-se 

que a dimensão exaustão emocional obteve valor de 0.87, sugerindo uma boa consistência inter-

na. O valor foi relativamente superior ao valor encontrado por Silva, 2008 e inferior ao encontra-

do na escala original norte-americana de Maslach, Jackson e Leiter, 1996. Tal situação é relevan-

te, dado que a exaustão emocional é considerada como a primeira etapa e factor central da sín-

drome de burnout (Carlotto e Camara, 2007).  

 

A despersonalização obteve um valor de Alfa inferior, sugerindo uma baixa consistência interna 

nesta dimensão. Contudo, este resultado vai de encontro a diversos outros estudos efectuados 

(Lautert, 1995, cit. in Carlotto e Camara, 2007 e Silva, 2008), que explicam que a sub-escala 

despersonalização possui baixa fidedignidade nas diversas investigações, excepto quando apli-

cado no idioma original em que foi elaborado e na população norte-americana.  

A realização pessoal também apresenta valores baixos comparativamente a outros estudos, o que 

poderá ser justificado, em parte, pelo tamanho reduzido da nossa amostra.                 

 

 Quadro 1: Valores de Alfa de Cronbach do MBI 

 Dimensões 

Estudos EE D RP 

Silva, 2008 0,84 0,31 0,60 

Maslach, Jackson, Leiter, 1996 0,90 0,79 0,71 

Neste Estudo 0,87 0,31 0,34 

Dado a versão de C. Manita (2003) não apresentar dados do Alfa de Cronbach, socorremo-nos 

do estudo de Silva (2008) aplicado a enfermeiros portugueses. 
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 O 3º instrumento é o Inventário de Resolução de Problemas (IRP), traduzido e adaptado, 

para população portuguesa, por Vaz-Serra (1987) e visa avaliar as estratégias de coping. A mes-

ma foi cedida pelo autor na condição de mais tarde reportar-lhe o resultado do estudo. 

 

É uma escala unidimensional de auto-resposta que comporta nove factores: pedido de ajuda F1; 

confronto e resolução activa de problemas F2; abandono passivo perante a situação F3; contro-

lo interno/externo dos problemas F4; estratégias de controlo das emoções F5; atitude activa de 

não interferência na vida quotidiana pelas ocorrências F6; agressividade internaliza-

da/externalizada F7; auto responsabilização e medo das consequências F8 e, confronto com os 

problemas e planificação de estratégias F9. 

 

Este instrumento inclui 40 itens e a resposta é dada numa escala ordinal e corresponde a maneira 

usual de reagir perante 3 situações que são apresentadas: de dano, de ameaça e de desafio. 

Alguns itens cotam-se de 1 a 5 (1, 2, 3, 4, 5) e, alguns cotam-se de modo inverso, isto é, de 5 a 1 

(5, 4, 3, 2, 1) atendendo a sua formulação. O valor global pode oscilar entre 40 e 200.  

 

Os estudos revelam que um indivíduo com estratégias de coping adequadas: costuma sentir que 

tem bom controlo das situações com que se depara, é pouco propenso a pedir ajuda, gosta de 

confrontar activamente os problemas, utiliza mecanismos redutores de estado de tensão que não 

são lesivos para a sua saúde/pessoa, não permite que a sua vida quotidiana seja interferida pelos 

acontecimentos indutores de stress, não tem tendência a deixar-se responsabilizar pelas conse-

quências negativas das ocorrências (Vaz-Serra, 1987). 

Neste estudo o questionário apresenta um valor de consistência interna de Alfa Cronbach de 

0.734 e embora inferior em relação ao valor de 0.860 encontrado no estudo de Vaz-Serra (1987), 

sugere-nos uma boa consistência interna da mesma. 

 2.4 - Operacionalização Para Colheita de Dados 

Foi feita uma solicitação formal de autorização para a colheita de dados ao Presidente do Conse-

lho de Administração do Hospital São João, ao Director do Serviço de Oncologia e a Enfermeira 

Supervisora do Hospital São João. A colheita de dados foi realizada pelo pesquisador no 1º tri-

mestre de 2010 após a aprovação pelo Comité de Ética em Saúde do Hospital São João. 

 

Em meados de Fevereiro, devido a redução da amostra dos participantes, o investigador subme-

teu um pedido formal de inclusão dos médicos, no estudo, ao nível do Hospital São João e dos 
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enfermeiros do Hospital Geral de Santo António. A autorização para colheita dos dados ao nível 

dos Hospitais de Faro e de Beja foi mediante uma autorização verbal, tendo contado com a cola-

boração dum colega interno de Neurologia na explicação sobre o estudo, entrega e recolha dos 

respectivos formulários. A recolha dos dados alastrou-se até finais do mês de Julho do corrente 

ano. 

 

Aos entrevistados foram explicados os objectivos e a finalidade da pesquisa, garantindo-se a 

anonimização dos dados e a liberdade de participação, momento em que foi solicitada a assinatu-

ra da declaração de consentimento livre e informado ao participante. De salientar que alguns 

participantes recearam assinar o consentimento livre, dando apenas o seu consentimento verbal.  

 

Foram entregues aos médicos e enfermeiros de forma individual a declaração de consentimento 

livre e informado, informação ao participante, inventário sóciodemográfico, inventário MBI (C. 

Manita, 2003), inventário de resolução de problemas (IRP de Vaz-Serra, 1987) e, nessa altura 

foi feita uma breve explicação sobre o estudo, orientação sobre o preenchimento dos mesmos e 

agendada uma data para a devolução dos instrumentos.  

 

Ao nível do Hospital de São João foram entregues 45 inquéritos e com retorno de 28 (62,2%), 

Hospital Geral de Santo António 14 inquéritos e com retorno de apenas 9 (64,2%), no Hospital 

de Beja foram entregues 6 inquéritos e com retorno de 4 (66,7%) e no Hospital de Faro foram 

entregues 6 inquéritos e com retorno de 5 (83,3%). O investigador foi muitas das vezes obrigado 

a contactar pela segunda vez os entrevistados para preenchimento de alguns itens deixados em 

branco, aparentemente, por esquecimento. Dos cerca de 57 inquéritos entregues apenas foram 

devolvidos 47 (82,5%), dos quais apenas 46 (80,7%) devidamente preenchidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II - ESTUDO DO BURNOUT EM MÉDICOS E ENFERMEIROS. 

Capítulo IV - Apresentação e Análise dos Resultados. 
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1.0 - Apresentação dos Resultados 

O presente trabalho foi submetido à análise estatística usando Statistical Package for Social 

Sciences SPSS-18 (2009) para o ambiente Windows. Os dados foram introduzidos duplamente 

numa base de dados Excell (2007), o que permitiu controlo de qualidade e posterior validação da 

mesma.  

 

No que concerne ao tratamento estatístico dos dados, recorreu-se aos procedimentos da estatísti-

ca descritiva e inferencial. Na estatística descritiva utilizaram-se as frequências absolutas, valo-

res mínimos e máximos, medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio 

padrão). 

 

Foi usado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade de cada uma das dimensões do 

burnout e do IRP (inventário de resolução de problemas). 

 

Na parte de inferência estatística utilizaram-se os testes não paramétricos (distribuição livre) de 

U-Mann-Whitney, dentro de cada uma das dimensões do burnout, para comparação das media-

nas das categorias de algumas das variáveis dicotómicas e, de Kruskal-Wallis para comparação 

das medianas de algumas das variáveis explicativas com mais de duas categorias. 

 

A correlação entre as variáveis em estudo foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Spear-

man e a relação (linear) entre cada uma das variáveis resposta e as variáveis explicativas foi 

identificada através do método usual de regressão linear.  

 

Os resultados obtidos foram considerados como estatisticamente significativos quando p<0.05 ou 

equivalentemente quando consideramos um intervalo de confiança de 95%.  

1.1 - Caracterização da Amostra 

A amostra em estudo foi constituída por 46 profissionais de saúde, dos quais 37 são enfermeiros 

e 9 médicos, com uma maior representação (91,3%) do sexo feminino (n=42) face ao sexo mas-

culino (8,7%; n=4) Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Distribuição da Amostra Pela Categoria Profissional e Por Sexo. 

 

Quadro 2: Descrição da Amostra  

Variáveis Categóricas Categorias n (%) 

Sexo 

        

Masculino 

Feminino 

4 (8,7%) 

42 (91,3%) 

Estado Civil        

 

Solteiro/Divor./Viúvo 

Casado/União de Facto 

10 (21,7%) 

36 (78,3%) 

Filhos        

 

Não 

Sim 

11 (23,9%) 

35 (76,1%) 

Número de Filhos Nenhum 

Até Dois 

Mais de Dois 

11 (23,9%) 

28 (60,9%) 

 7 (15,2%) 

Prática Religiosa       

 

Não 

Sim 

30 (65,2%) 

16 (34,8%) 

Passatempos       

 

Não 

Sim 

18 (39,1%) 

28 (60,9%) 

Participação Congressos 

      

Não 

Sim 

3 (6,5%) 

43 (93,5%) 

Vínculo Laboral       

      

Precário 

Definitivo 

 9 (19,6%) 

37 (80,4%) 

Categoria Profissional      Médico 

Enfermeiro 

 9 (19,6%) 

37 (80,4%) 

Actividade Diversificada 

 

Não 

Sim 

18 (39,1%) 

28 (60,9%) 

 Trabalho em Privada Não 

Sim 

42 (91,3%) 

4 (8,7%) 

Horas Semanais  
    

≤ 35/Semana 

 >35/Semana 

29 (63,0%) 

17 (37,0%) 

Horário no Ambulatório 

   

 

08 - 15 h 

08 - 17 h 

08 - 20 h 

Rotativo 

9 (19,6%) 

12 (26,1%) 

2 (4,3%) 

23 (50,0%) 
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Idade 

No que concerne à idade, os participantes no estudo apresentaram uma média de idades de 40,1 

anos (DP=9,79), conforme ilustrado no Quadro 2. O grupo etário mais representado situa-se na 

faixa dos 28 anos (10,9%; n=5). 

Quadro 3: Distribuição das Idades  

Idade (anos) 27 – 30 31 – 40 41 – 50 >50 

n (%) 11 (23,9%) 14 (30,4%) 12 (26,1%) 9 (19,6%) 

 

Estado Civil 

A maioria dos profissionais, cerca de 78,3% (n=36), eram casados ou viviam em união de facto e 

21,7% (n=10) eram solteiros, divorciados ou viúvos. 

Gráfico 4: Distribuição da Amostra Pela Variável Estado Civil 

 

Existência de Filhos 

A maioria dos participantes possuía filhos equivalendo a 76,1% da amostra (n=35), em contra-

partida 23,9% (n=11) não possuíam filhos (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Distribuição da Amostra Pela Variável Filhos 

 

Variáveis Contínuas Média Desvio Padrão 

Idade 40,13 +9,79 

Anos de Profissão 16,78 +9,30 

Anos na Oncologia 8,63 +6,70 
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Número de Filhos 

Cerca de 60,9% (n=28) dos indivíduos da nossa população tinham até dois filhos, em oposição a 

15,2% (7) que tinham mais de dois filhos e aos restantes 23,9% (11) sem filhos. Portanto, dum 

modo geral mais da metade da população tinha até dois filhos (Gráfico 6). 

Gráfico 6: Distribuição da Amostra Pela Variável Número de Filhos 

 

Prática Religiosa 

Cerca de 65,2% (n=30) dos participantes deste estudo não tinham o hábito de prática religiosa e 

só apenas 34,8% (n=8) relataram a prática religiosa (Gráfico 7). 

Gráfico 7: Distribuição da Amostra Pela Variável Prática Religiosa 

 

Passatempos 

Cerca de 60,9% (n=28) dos participantes relataram que tinham passatempos durante as horas 

livres e 39,1% (n=18) negaram passatempos (Gráfico 8).  

Gráfico 8: Distribuição da Amostra Pela Variável Passatempos 
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Participação em Congressos/Formações 

Cerca de 93,5% (n=43) dos participantes neste estudo relataram participar em congressos anual-

mente e 6,5% (n=3) negaram (Gráfico 9). 

Gráfico 9: Distribuição da Amostra Pela Variável Participação em Congressos/Formações 

 

 

Vínculo Laboral 

Cerca de 19,6% (n=9) dos participantes relataram vínculo laboral precário e 80,4% (n=37) 

tinham vínculo laboral definitivo (Gráfico 10). 

Gráfico 10: Distribuição da Amostra Pela Variável Vínculo Laboral 

 

Categoria Profissional 

Cerca de 80,4% (n=37) da população em estudo foi constituída por enfermeiros e os restantes 

19,6% (n=9) por médicos (Gráfico 11).  

Gráfico 11: Distribuição da Amostra Pela Variável Categoria Profissional 
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Actividade Diversificada 

Cerca de 60,9% (n=28) dos profissionais entrevistados relataram ter actividade diversificada, isto 

é, não desempenhavam sempre a mesma actividade no seu serviço e 39,1% (n=18) desempenha-

vam sempre a mesma actividade (Gráfico 12). 

Gráfico 12: Distribuição da Amostra Pela Variável Actividade Diversificada 

 
 

Trabalho em Actividade Privada 

Cerca de 91,3% (n=42) dos profissionais entrevistados relataram não ter trabalho em regime pri-

vado em oposição a 8,7% (n=4) dos participantes que tinham trabalho em regime privado (Gráfi-

co 13). 

Gráfico 13: Distribuição da Amostra Pela Variável Trabalho em Privada 

 
Horas Semanais 

Cerca de 63,0% (n=29) dos participantes no estudo trabalhavam no máximo 35 horas semanais 

em contrapartida cerca de 37% (n=17) trabalhavam não menos do que 35 horas semanais (Gráfi-

co 14). 

Gráfico 14: Distribuição da Amostra pela Variável Horas Semanais. 
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Horário no Ambulatório 

Cerca de 50% (n=23) dos participantes no estudo tinham um horário do tipo rotativo, em contra-

partida 26,1% (n=12) dos participantes cumpriam o horário das 8-17h, e 19,6% (n=9) um horário 

das 8-20h (Gráfico 16). 

Gráfico 15: Distribuição da Amostra Pela Variável Horário no Ambulatório 

 

Anos de Profissão 

Os participantes do estudo, em causa, apresentaram uma amplitude de 34 anos de profissão, com 

valor mínimo de 4 e máximo de 38 anos. A média dos anos de profissão foi de 16,8 (DP=9,30), 

conforme ilustrado no Quadro-2. O grupo mais representado (13%; n=6) pertenceu à classe 

modal dos 12 anos de profissão. 

Quadro 4: Distribuição da Amostra Pela Variável Anos de Profissão 

Anos de Profissão 4-10 11-20 >20 

n (%) 14 (30,4%) 16 (34,8%) 16 (34,8%) 

   

Anos na Oncologia 

Os participantes do estudo, em causa, apresentaram uma amplitude de 34 anos de trabalho na 

oncologia, com valor mínimo de 1 e máximo de 35 anos. A média de anos nesta especialidade 

foi de 8,6 anos (DP=6,70) como ilustrado no Quadro 2. O grupo mais representado pertenceu à 

classe modal dos 2 e 10 anos de trabalho na oncologia.  

 

Cerca de 69,6% (n=32) pertenceu a categoria até 10 anos na oncologia e 30,4% (n=14) pertenceu 

a categoria mais de 10 anos na oncologia (Quadro-5). 
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Quadro 5: Distribuição da Amostra Pela Variável Anos na Oncologia 

Anos na Oncologia <= 10 >10 

n (%) 32 (69,6%) 14 (30,4%) 

 

1.2- Resultados do Inventário de Resolução de Problemas (IRP) 

Pela aplicação do inventário de resolução de problemas, que avalia o coping, constatou-se que os 

participantes apresentaram uma média de 152,72 e com valor mínimo de 128 e máximo de 177, 

conforme ilustrado no Quadro 6. O Valor da média e do desvio padrão foi inferior aos valores de 

153,828+16,397 encontrados por Vaz-Serra (1987). 

Quadro 6: Descrição da Amostra Pela Variável IRP  

 

Variável 

Mínimo 

(Min.Teórico) 

 

Máximo 

(Máx. Teórico) 

 

M+D.P 

 

IRP 

 

128 (40) 

 

177 (200) 

 

 

152,72+12,055 

  

O inventário apresentou uma boa consistência interna (Alfa de Cronbach de 0,734). A correlação 

entre cada um dos nove factores da escala e o valor global foi positivo e na generalidade signifi-

cativa, evidenciando-se entre todos o factor 4, que traduz a dimensão de controlo interno/externo 

dos problemas, com maior coeficiente de correlação (Quadro 7).  

 

Os factores 6 e 7 tiveram uma correlação positiva mas não estatisticamente significativa, o que 

difere dos achados no estudo de Vaz-Serra (1987), em que estes dois factores também apareciam 

com correlações estatisticamente significativas. Este facto poderá ser justificado pelo reduzido 

tamanho da nossa amostra. 

Quadro 7: Correlação do IRP Com Cada Factor 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

 

IRP Total 

 

 

0,322* 

 

0,688** 

 

0,574** 
 

0,771** 

 

0,484** 

 

0,128 

 

0,288 

 

0,525** 

 

0,525** 

 

                   *Correlação significativa para p<0,05. **Correlação significativa para p<0,01. 

 

 

 



Síndrome de Burnout em Médicos e Enfermeiros 

 

Dissertação de Mestrado                                   Vasco Francisco Japissane Cumbe     Página 143 
 

Gráfico 16: Distribuição da Amostra Pela Variável IRP. 

 

Ao analisarmos o gráfico dos quantis da distribuição amostral do inventário de resolução de 

problemas (IRP), observa-se uma aproximação dos valores observados à recta diagonal, o que 

demonstra um maior ajustamento da amostra à distribuição teórica (normal), remetendo-nos a 

pensar nessa distribuição. A normalidade foi corroborada pelo teste de Shapiro-Wilk (p=0,803), 

ao não rejeitar a hipótese nula de que a sua distribuição seja normal (Quadro 12). 

Gráfico 17: Gráfico dos Quantis da Distribuição do IRP 
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1.3 - Resultados do Inventário MBI. 

Da aplicação do inventário de burnout de C. Manita (2003), traduzido e adaptado para a popula-

ção portuguesa a partir de Maslach, Jackson e Leiter (1981, 1996), obteve-se na exaustão emo-

cional a média de 20,89 (DP=9,95); na despersonalização a média de 3,28 (DP= 4,28) e na rea-

lização pessoal a média de 37,11 (DP=7,78).  

Quadro 8: Descrição dos Resultados das 3 Dimensões do MBI  

 

Escala Dimensão 
Mínimo 

(Min.Teórico) 

Máximo 

(Máx. Teórico) 
M+DP 

M 

B 

I 

Exaustão 

Emocional (EE) 
3 (0) 46 (54) 20,89+9,95 

Despersonalização 

(D) 
0 (0) 18 (30) 3,28+4,28 

Realização 

Pessoal (RP) 
15 (0) 48 (48) 37,11+7,78 

 

Para avaliação dos resultados, foram comparadas as médias obtidas nesta amostra com o valor 

mínimo e máximo de cada dimensão, e por outro lado, comparadas com os valores de referência 

apontados no manual norte-americano de MBI. 

 

Ao analisar a dimensão da exaustão emocional, constatou-se que a sua média estava relativa-

mente mais próxima do valor teórico mínimo do que do máximo, o que nos faz pensar em níveis 

médios a baixos de burnout nesta dimensão.  

 

A despersonalização apresentou uma média muito mais próxima do valor teórico mínimo e pres-

supondo, deste modo, baixos níveis de burnout nesta dimensão. 

 

 A realização pessoal apresentou uma média muito mais próxima do valor máximo, demons-

trando níveis moderados a altos de realização pessoal. A uma maior realização pessoal equivale 

um baixo nível de burnout nesta dimensão (Quadro 8). 

 

Ao compararmos as médias das três dimensões do burnout, no nosso estudo, relativamente aos 

outros estudos na população de profissionais de saúde portuguesas, constatou-se que os valores 

eram relativamente próximos, no entanto a nossa média foi mais alta na exaustão emocional, 

intermédia na despersonalização e mais baixa na realização pessoal (Quadro 3). 
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Quadro 9: Comparação das Médias das Dimensões do Burnout Com Outros Estudos 

 N EE D RP 

Estudo  Média DP Média DP Média DP 

Horta, 2005
2
 72 20,00 +9,658 6,90 +4,905 39,20 +5,267 

Silva, 2008
1
 46 17,81  +9,84 2,81  +3,27 40,12  +5,46 

Neste Estudo
3
 46 20,89 +9,95 3,28 +4,28 37,11 +7,78 

1
Enfermeiros Portugueses. 

2
Médicos Portugueses.

3
Médicos e Enfermeiros Portugueses 

 

Ao compararmos os nossos resultados com as categorias estabelecidas teoricamente por Mas-

lach, Jackson e Leiter (1996), verificamos uma exaustão emocional de nível médio, uma desper-

sonalização de nível baixo e uma realização pessoal, também, de nível médio (Quadro 10). 

Quadro 10: Categorização do Burnout Experienciado 

                (Maslach, Jackson e Leiter, 1996) 

Sub-Escala Neste Estudo Baixo Médio Alto Média D.P 

EE 20,89+9,95 0-16 17-26 27-54 20,99 10,75 

D   3,28+4,28 0-6 7-12 13-30 8,73 5,89 

RP* 37,11+7,78 0-31 32-38 39-48 34,58 7,11 

*Baixa realização pessoal corresponde a altos níveis de burnout. 

 

A descrição das 3 dimensões do MBI, obtidos na nossa amostra, segundo os valores de corte em 

alto, médio e baixo da norma norte-americana, demonstrou níveis de: exaustão emocional baixo 

37,0% (n=17), despersonalização baixo 84,8% (n=39) e realização pessoal alta 52,2% (n=24) e 

no extremo oposto, demonstra níveis de: exaustão emocional alto 23,9% (n=11), despersonali-

zação alto 4,3% (n=2) e realização pessoal baixa 23,9% (n=11). A amostra demonstrou níveis 

médios de exaustão emocional em 39,1% (n=18), despersonalização em 10,9 % (n=5) e realiza-

ção pessoal em 23,9% (n=11) (Quadro 11). 

 

Resumidamente podemos concluir que a nossa amostra apresentou níveis altos de burnout em 

23,9% (n=11) na dimensão exaustão emocional, 23,9% (n=11) na realização pessoal e, 4,3% 

(n=2) na dimensão despersonalização. 
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 Quadro 11:Distribuição das Dimensões do Burnout em Baixo, Médio e Alto. 

Dimensões 
Baixo Médio Alto 

N % N % N % 

EE 17 37 18 39,1 11 23,9 

D 39 84,8 5 10,9 2 4,3 

RP* 11 23,9 11 23,9 24 52,2 

*Baixa realização pessoal corresponde a altos níveis de burnout. 

 

1.4 - Avaliação de Normalidade das Dimensões de Burnout e do IRP 

Ao analisarmos o gráfico dos quantis da distribuição da exaustão emocional, observa-se aproxi-

mação dos valores observados à recta diagonal, o que demonstra um maior ajustamento da amos-

tra à distribuição teórica (normal) Gráfico-18. A normalidade foi corroborada pelo teste de Sha-

piro-Wilk (p=0,226), ao não rejeitar a hipótese nula de que a sua distribuição seja normal (Qua-

dro 12). 

Gráfico 18: Gráfico dos Quantis da Distribuição da Exaustão Emocional 

 

 

Ao analisarmos o gráfico dos quantis da distribuição da despersonalização, observa-se um afas-

tamento dos valores observados à recta diagonal, o que demonstra menor ajustamento da amostra 

à distribuição teórica (normal) Gráfico 19, pressupondo uma distribuição livre. A sua distribui-

ção livre foi corroborada pelo teste de Shapiro-Wilk (p<0,200), ao rejeitar a hipótese nula de que 

a sua distribuição seja normal (Quadro 12). 
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Gráfico 19: Gráfico dos Quantis da Distribuição da Despersonalização 

 

Ao analisarmos o gráfico dos quantis da distribuição da realização pessoal, observa-se um afas-

tamento dos valores observados à recta diagonal, o que demonstra um menor ajustamento da 

amostra à distribuição teórica (normal) Gráfico 20. A sua distribuição livre foi corroborada pelo 

teste de Shapiro-Wilk (p<0,200), ao rejeitar a hipótese nula de que a distribuição seja normal. 

 

Gráfico 20: Gráfico dos Quantis da Distribuição da Realização Pessoal 
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Ao efectuarmos o teste de normalidade para as três dimensões do burnout, rejeitamos a hipótese 

nula, pelo teste de Shapiro-Wilk, de que a distribuição seja normal para a despersonalização 

(p<0,200) e, para a realização pessoal (p<0,200). Não rejeitamos a hipótese nula, pelo teste de 

Shapiro-Wilk, de que a distribuição da exaustão emocional (p=0,226) seja normal (Quadro 12). 

 

   Quadro 12: Avaliação de Normalidade das Dimensões de Burnout e do IRP 

Dimensões 
Shapiro-Wilk 

estatística gl p 

Exaustão Emocional 0,968 46 0,226 

Despersonalização 0,744 46 0,000* 

Realização Pessoal 0,922 46 0,004* 

IRP 0,985 46 0,803 

*Significativo para p<0,200. gl: graus de liberdade. 

 

Em função destes resultados, e tendo também em consideração o tamanho amostral, optou-se 

pela aplicação dos testes não paramétricos ou de distribuição livre para a comparação da distri-

buição das dimensões do burnout pelas categorias das variáveis explicativas, muito embora, a 

exaustão emocional tenha uma distribuição normal. 

  

1.5 - Correlação das dimensões de burnout com as variáveis explicativas 

Dado o tamanho amostral reduzido, não seria adequado começar o estudo com uma regressão 

linear que contivesse todas as variáveis explicativas. Começou-se por estudar o efeito isolado de 

algumas destas variáveis (umas contínuas e outras dicotómicas) sobre cada uma das variáveis 

dependentes (exaustão emocional, despersonalização e realização pessoal). 

 

Callegari-Jacques (2008), diz que uma vez determinada a existência de correlação entre duas 

variáveis, pode-se avalia-la qualitativamente quanto a intensidade segundo o valor de coeficiente 

de correlação em: nula (r=0), fraca (0 < r =<0,3), regular (0,3 < r =< 0,6), forte (0,6 <  r =< 0,9), 

muito forte (0,9 < r =< 1) e plena ou perfeita se r=1. 

 

1.5.1 - Correlação geral das dimensões de burnout com algumas variáveis explicativas. 

Prosseguindo a análise dos resultados, procederemos agora a correlação das variáveis explicati-

vas (idade, anos de profissão, anos na oncologia, e IRP) com cada uma das dimensões da sín-

drome de burnout (exaustão emocional, despersonalizalização e realização Pessoal). 
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A exaustão emocional teve uma correlação de Spearman negativa, estatisticamente significativa, 

com número de filhos (r=-0,443*; p=0,002), IRP (r=-0,414*; p=0,004), idade (r=-0,356*; 0,015), 

anos de profissão (r=-0,330*; p=0,025), anos na oncologia (r=-0,308*; p=0,037), conforme ilus-

trado no Quadro 13. 

 

A realização pessoal teve uma correlação positiva, estatisticamente significativa, com IRP 

(r=0,440*; p=0,002), conforme ilustrado no Quadro 13. 

 

A despersonalização não teve alguma correlação estatisticamente significativa com as variáveis 

explicativas, conforme ilustrado no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Correlação da 3 Dimensões de Burnout com as Variáveis idade, número de 

filhos, anos de profissão, anos na oncologia e IRP. 

Variáveis Estatística EE D RP 

 

Idade 

Correlação 

Sig 

N 

-0,356* 

0,015 

46 

0,164 

0,277 

46 

-0,080 

0,595 

46 

No Filhos 

 

Correlação 

Sig 

N 

-0,443* 

0,002 

46 

0,056 

0,712 

46 

0,019 

0,900 

46 

Anos de Profissão 

 

Correlação 

Sig 

N 

-0,330* 

0,025 

46 

0,141 

0,350 

46 

-0,108 

0,476 

46 

Anos na Oncologia 

 

Correlação 

Sig 

N 

-0,308* 

0,037 

46 

0,105 

0,489 

46 

-0,072 

0,634 

46 

IRP Correlação 

Sig 

N 

-0,414* 

0,004 

46 

-0,128 

0,395 

46 

0,440* 

0,002 

46 

           *Correlação significativa no nível 0,05. **Correlação significativa no nível 0,01. 

 

1.5.2 - Correlação das dimensões de burnout com as estratégias de coping (IRP) 

A exaustão emocional teve uma correlação negativa e, estatisticamente significativa, com o F4 

controlo interno/externo dos problemas (r=-0,419**; p=0,004), o que significa que indivíduos 

com maior nível de coping centrado nestas estratégias têm menor predisposição à burnout nesta 

dimensão. Esta dimensão teve uma segunda maior correlação negativa mas, estatisticamente não 

significativa, com o F5 estratégias de controlo das emoções (r=-0,275; p=0,065), conforme ilus-

trado no Quadro 14. 
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A despersonalização teve uma maior correlação negativa e, estatisticamente não significava, 

com F3 abandono passivo perante a situação (r=-0,176; p=0,242) e com F4 controlo inter-

no/externo dos problemas (r=-0,153; p=0,309), conforme ilustrado no Quadro-14. 

 

A realização pessoal teve uma correlação positiva, estatisticamente significativa, com o F4 con-

trolo interno/externo dos problemas (r=0,474**; p=0,001) e, com F3 abandono passivo perante 

a situação (r=0,362*; p=0,013), conforme ilustrado no Quadro-14. Isto significa que indivíduos 

com maior nível de coping centrado nestas estratégias têm maior predisposição para experiencia-

rem maior realização pessoal e menor burnout nesta dimensão.  

 

Quadro 14: Correlação das 3 dimensões de burnout com as estratégias de coping 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

EE 
Coeficiente de correlação 

 

-,178 -,177 

 

-,151 -,419
**

 -,275 -,003 -,029 -,042 -,075 

 
Sig ,237 ,239 ,316 ,004 ,065 ,982 ,846 ,779 ,622 

 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

D Coeficiente de correlação -,059 -,055 -,176 -,153 -,025 ,071 -,119 ,054 -,076 

 Sig ,699 ,716 ,242 ,309 ,870 ,640 ,430 ,720 ,618 

 N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

RP Coeficiente de correlação ,034 ,285 ,362
*
 ,474

**
 ,213 ,086 ,107 ,215 ,126 

 Sig ,820 ,055 ,013 ,001 ,155 ,569 ,480 ,151 ,405 

 N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

      *Correlação significativa ao nível de 0,05. **Correlação significativa ao nível de 0,01. 

 

1.6 - Estudo do Efeito das Variáveis Explicativas Sobre as Variáveis Dependentes. 

A bibliografia indica que os factores que podem ter efeito sobre as variáveis resposta em causa 

são: idade, estado civil (Nagy e Davis, 1985; Raquepaw, 1989; Maslach et al., 2001), sexo 

(Burk, 1989), ter filhos (Cooper, Schabracq e Winnubst, 1996, cit. in Silva, 2008), prática reli-

giosa, categoria profissional, trabalho em privada (Horta, 2005), anos de profissão, anos de tra-

balho na oncologia, número de horas semanais, coping (Gil-Monté e Peiró, 1997, cit. in Tamayo 

e Tróccoli, 2002). 

 

Dado o tamanho amostral reduzido, não seria adequado começar o estudo com uma regressão 

linear que contivesse todas as variáveis explicativas. Começou-se por estudar o efeito isolado de 

algumas destas variáveis (umas contínuas e outras dicotómicas) sobre cada uma das dimensões 

da variável resposta (exaustão emocional, despersonalização e realização pessoal). 
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O efeito do sexo não pode ser estudado na população em causa devido à reduzida proporção de 

homens amostrados, o que é justificado, em parte, pela preferência das mulheres pelas profissões 

de ajuda, retratando a realidade do sistema nacional de saúde e, do sistema de saúde de outros 

países em que a profissão de enfermagem e médica assume ainda uma representação eminente-

mente feminina (Martins et al., 2006, cit. in Silva, 2008). 

 

1.6.1. Variáveis Dicotómicas: 

Sexo  

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica sexo sobre a exaustão emocional sugere 

que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo teste de U 

Mann-Whitney (p=0,310) ao não rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da exaustão emo-

cional seja igual para cada uma das categorias da variável sexo.  

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,797) e, realização pessoal (p=0,105), foi também estatisticamente não significativa. Isto 

poderá, ser justificado pela baixa amostragem dos homens no nosso estudo. 

Gráfico 21: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Sexo 

 

Estado Civil 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica estado civil sobre a exaustão emocional 

sugere que esta deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo teste de 

U Mann-Whitney (p=0,043) ao rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da exaustão emo-

cional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável estado civil. Os indivíduos 
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casados ou em união de facto experienciaram menor exaustão emocional relativamente aos 

divorciados, separados ou viúvos. 

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,925) e, realização pessoal (p=0,263), foi estatisticamente não significativa.  

Gráfico-22: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Estado Civil 

 

Filhos 

Uma análise gráfica do efeito da variável filhos sobre a exaustão emocional sugere que esta deva 

ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo teste de U Mann-Whitney 

(p=0,001) ao rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da exaustão emocional seja igual para 

cada uma das categorias dentro da variável filhos. Os indivíduos com filhos experienciaram 

menor exaustão emocional relativamente aos sem filhos (Gráfico 23). 

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,685) e, realização pessoal (p=0,409), foi estatisticamente não significativa.  

Gráfico 23: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Filhos 
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Número de Filhos 

Uma análise gráfica do efeito da variável número de filhos sobre a exaustão emocional sugere 

que esta deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo teste de Krus-

kal-Wallis (p=0,004) ao rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da exaustão emocional seja 

igual para cada uma das categorias dentro da variável número de filhos. Os indivíduos com filhos 

experienciaram menor exaustão emocional relativamente aos sem filhos (Gráfico 24). 

 

O valor do teste de Kruskal-Wallis para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,364) e, realização pessoal (p=0,395), foi estatisticamente não significativo.  

Gráfico 24: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Número de Filhos 

 

Prática Religiosa 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica prática religiosa sobre a exaustão emocio-

nal sugere que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo 

teste de U Mann-Whitney (p=0,503) ao não rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da 
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exaustão emocional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável prática religiosa 

(Gráfico 25). 

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,297) e, realização pessoal (p=0,399), foi também estatisticamente não significativa. 

 

Gráfico 25: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Prática Religiosa 

 

Passatempos 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica passatempos sobre a exaustão emocional 

sugere que esta deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo teste de 

U Mann-Whitney (p=0,039) ao rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da exaustão emo-

cional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável passatempos. 

 

 Os indivíduos com passatempos experienciaram maior exaustão emocional relativamente aos 

sem passatempos, (Gráfico 25), e isso vai ao encontro de (Rodrigues e Chaves, 2008), ao afirmar 

que a escolha de estratégias de coping é algo pessoal, enquanto para alguns o relaxamento fun-

ciona bem, para os outros pode funcionar como factor stressogénico.  

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,163) e, realização pessoal (p=0,685), foi também estatisticamente não significativa. 
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Gráfico 26: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Passatempos 

 

Participação em Congressos/Formações 

Uma análise gráfica do efeito da variável participação em congressos/formações sobre a exaus-

tão emocional sugere que esta deva ser tomada em consideração para o estudo, o que não é con-

firmado pelo teste de U Mann-Whitney (p=0,039) ao não rejeitar a hipótese nula de que a distri-

buição da exaustão emocional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável partici-

pação em congressos/formações. Apesar de não significativo, os indivíduos que afirmaram par-

ticipar em congressos/formações experienciaram maior exaustão emocional relativamente aos 

que negaram. 

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,752) e, realização pessoal (p=0,593), foi também estatisticamente não significativo. 

Gráfico 27: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Participação em Congres-

sos/Formação 
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Vínculo Laboral 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica vínculo laboral sobre a exaustão emocional 

sugere que esta deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo teste de 

U Mann-Whitney (p=0,005) ao rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da exaustão emo-

cional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável vínculo laboral 

 

. Os indivíduos com vínculo laboral definitivo experienciaram menor exaustão emocional relati-

vamente aos indivíduos com vínculo precário (Gráfico 27). 

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,752) e, realização pessoal (p=0,593), foi também estatisticamente não significativo. 

 

Gráfico 28: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Vínculo Laboral 

 

Categoria Profissional 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica categoria profissional sobre a exaustão 

emocional sugere que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confir-

mado pelo teste de U Mann-Whitney (p=0,637) ao não rejeitar a hipótese nula de que a distribui-

ção da exaustão emocional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável categoria 

profissional. Este facto poderá, ser justificado pela baixa amostragem dos médicos na população 

em estudo.  

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,201) e, realização pessoal (p=0,488), foi também estatisticamente não significativo. 
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Gráfico 29: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Categoria Profissional  

 

Actividade Diversificada 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica actividade diversificada sobre a realização 

pessoal sugere que esta deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado pelo 

teste de U Mann-Whitney (p=0,021) ao rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da realiza-

ção pessoal seja igual para cada uma das categorias dentro da variável actividade diversificada. 

Indivíduos com actividade diversificada experienciaram maior realização pessoal relativamente 

aos indivíduos com actividade monótona (Gráfico 30).  

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,061) e, realização pessoal (p=0,209), foi estatisticamente não significativo. 

Gráfico 30: Distribuição da Realização Pessoal Pela Variável Actividade Diversificada 
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Trabalho em Privada 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica trabalho em privada sobre a exaustão emo-

cional sugere que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado 

pelo teste de U Mann-Whitney (p=0,319) ao não rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da 

exaustão emocional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável trabalho em pri-

vada.  

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,069) e, realização pessoal (p=0,668), foi também estatisticamente não significativo. 

 

Gráfico 31: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Trabalho em Actividade 

Privada 

 

Horas Semanais 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica horas semanais sobre a exaustão emocional 

sugere que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confirmado teste de 

U Mann-Whitney (p=0,065) ao não rejeitar a hipótese nula de que a distribuição da exaustão 

emocional seja igual dentro desta categoria. Apesar de estatisticamente não significativo, os 

indivíduos com mais horas de trabalho experienciaram maior exaustão emocional relativamente 

aos indivíduos com menos horas de trabalho (Gráfico 32). 

 

O valor do teste de U Mann-Whitney para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,982) e, realização pessoal (p=0,161), foi também estatisticamente não significativo. 
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Gráfico 32: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Horas Semanais 

 

Horário no Ambulatório 

Uma análise gráfica do efeito da variável dicotómica horário no ambulatório sobre a exaustão 

emocional sugere que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo, o que é confir-

mado pelo teste de Kruskal-Wallis (p=0,313) ao não rejeitar a hipótese nula de que a distribuição 

da exaustão emocional seja igual para cada uma das categorias dentro da variável horário no 

ambulatório.  

 

O valor do teste de Kruskal-Wallis para cada uma das outras dimensões despersonalização 

(p=0,312) e, realização pessoal (p=0,857), foi também estatisticamente não significativo. 

 

Gráfico 33: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Horário no Ambulatório 
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1.6.2. Variáveis Contínuas:  

Idade 

Quanto à variável contínua idade, o diagrama de dispersão não confirma a regular correlação de 

Spearman com a exaustão emocional, e até significativa, encontrada para as duas variáveis (r=-

0,356; p=0,015), sugerindo que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo (Quadro 

13).  

 

A correlação foi fraca e estatisticamente não significativa para as outras dimensões despersonali-

zação (r=0,164; p=0,277) e realização pessoal (r=0,242; p=0,106), conforme ilustrado no Qua-

dro 13. 

 

Diagrama 1: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Idade 

 

Anos de Profissão 

Quanto a variável contínua anos de profissão, o diagrama de dispersão não confirma a regular 

correlação com exaustão emocional, e até significativa, encontrada para as duas variáveis (r=-

0,330; p=0,025), sugerindo que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo (Quadro 

13).  

 

A correlação de Spearman foi fraca e estatisticamente não significativa para as outras dimensões 

despersonalização (r=0,141; p=0,350) e realização pessoal (r=-0,108; p=0,476), conforme ilus-

trado no Quadro 13. 
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Diagrama 2: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Anos de Profissão 

 

Anos na Oncologia 

Quanto a variável contínua anos na oncologia, o diagrama de dispersão não confirma a regular 

correlação com exaustão emocional, e até significativa, encontrada para as duas variáveis (r=-

0,308*; p=0,037), sugerindo que esta não deva ser tomada em consideração para o estudo (Gráfi-

co 12). 

 

 A correlação foi fraca e estatisticamente não significativa para as outras dimensões despersona-

lização (r=0,105; p=0,489) e realização pessoal (r=-0,072; p=0,634) (Gráfico 12). 

 

Diagrama 3: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável Anos na Oncologia 
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IRP 

Quanto a variável contínua de coping, avaliada pelo IRP, o diagrama de dispersão não confirma 

a regular correlação com exaustão emocional, e até significativa, encontrada para as duas variá-

veis (r=-0,410**; p=0,004), sugerindo que esta não deva ser tomada em consideração para o 

estudo (Gráfico 12).  

 

A correlação de Spearman foi regular e estatisticamente significativa para realização pessoal 

(r=0,440**; p=0,020) e não significativa para despersonalização (r=-0,128; p=0,395) (Gráfico 

12). 

Diagrama 4: Distribuição da Exaustão Emocional Pela Variável IRP 

 

1.7 - Regressão Linear das Variáveis Explicativas Sobre as Variáveis Dependentes  

Dando continuidade ao nosso estudo, das variáveis explicativas com correlação estatisticamente 

significativa ou não, procedemos à sua regressão sobre as dimensões de exaustão emocional, 

despersonalização e realização pessoal. Seguindo a regra empírica, em estatística que afirma 

que por cada variável explicativa num modelo de regressão linear multivariada, deverão existir 

cerca de 20 observações disponíveis. Neste caso, os modelos de regressão linear das 3 dimensões 

do burnout deverão contemplar no máximo 3 variáveis explicativas. 

 

1.7.1 - Modelo de Regressão Linear da Exaustão Emocional 

O quadro mostra que o modelo é estatisticamente significativo (F=8,334, p=0.000) sendo que o 

efeito das três variáveis explicativas (filhos, IRP, actividade diversificada) sobre a dimensão é 

significativo (Quadro 15).  
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Quadro 15: Tabela ANOVA
b
 do modelo de regressão para Exaustão 

Emocional com as variáveis: Filhos, IRP e Actividade Diversificada 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
g.l 

Média do 

Quadrado 
F Sig. 

1 Regressão 1661,457 3 553,819 8,334 0,000
a
 

Residual 2791,000 42 66,452 

Total 4452,457 45  

a. Predictores: (Constante), IRP TOTAL, Actividade Diversificada, Filhos 

b. Variável Dependente: Exaustão Emocional 

 

Os coeficientes padronizados indicam que as variáveis filhos e IRP são as que mais influencia-

ram a dimensão exaustão emocional dos indivíduos (Quadro 16). Note-se contudo que esta 

influência é negativa em ambos os casos, o que significa que ter filhos, actividade diversificada e 

maior coping funcionaram como factores protectores contra burnout nesta dimensão. 

 

 O coeficiente de determinação é significativo e regular R
2
 Ajustado=0,328 (p=0.000) e o valor 

de R
2
=0,373. Resumidamente, podemos concluir que este modelo explica 32,8% da variabilidade 

da dimensão exaustão emocional da síndrome de burnout nesta população. 

 

Quadro 16: Coeficientes
a 

do modelo de regressão para Exaustão Emocional com as variá-

veis: Filhos, IRP e Actividade Diversificada 

Modelo 
Coeficientes Não Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados T Sig. 

Beta Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 73,300 15,487  4,733 0,000 

Filhos -8,481 2,868 -0,368 -2,957 0,005 

Actividade 

Diversificada 

-5,664 2,466 -0,281 -2,297 0,027 

IRP TOTAL -0,278 0,103 -0,337 -2,712 0,010 

a. Variável Dependente: Exaustão Emocional. 

 

1.7.2 - Modelo de Regressão Linear da Despersonalização 

O quadro mostra que o modelo é estatisticamente significativo (F=3,505; p=0,039) sendo que o 

efeito das duas variáveis explicativas (passatempos, participação em congressos/formação) 

sobre a dimensão é significativo (Quadro-17).  
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Note-se contudo que esta influência é negativa para a variável participação em congres-

sos/formações, o que significa que participar em congressos/formações funcionou como factor 

protector contra burnout nesta dimensão. A influência foi positiva para a variável passatempos, o 

que significa que ter passatempos funcionou como factor agravante de burnout nesta dimensão. 

  

Quadro 17: Tabela da ANOVA
b 

do modelo de regressão para Des-

personalização com as variáveis: Participação em Congres-

sos/Formações e Passatempos.  

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
g.l 

Média do 

Quadrado 
F Sig. 

1 Regressão 115,674 2 57,837 3,505 0,039
a
 

Residual 709,652 43 16,504 

Total 825,326 45  

a. Predictores: (Constante), Congressos/Formação, Passatempos 

b. Variáveis Dependentes: Despersonalização 

 

Os coeficientes padronizados indicam que a variável passatempo é que mais influencia a 

dimensão despersonalização dos indivíduos. O coeficiente de determinação é significativo e 

fraco R
2
 Ajustado=0,100 (p=0.039) e o valor de R

2
=0,140. Resumidamente, podemos concluir 

que este modelo explica 10,0% da variabilidade da dimensão despersonalização da síndrome 

de burnout nesta população. 

 

Quadro 18: Coeficientes
a  

do Modelo de Regressão para Despersonalização com as variá-

veis: Participação em Congressos/Formações e Passatempos 

Modelo 

Coeficientes Não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 

T Sig. Beta Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 5,762 2,382  2,419 0,020 

Passatempos 2,714 1,241 0,313 2,187 0,034 

Congressos/ Formação -4,420 2,453 -0,258 -1,802 0,079 

a. Variável Dependente: Despersonalização 

 

1.7.3 - Modelo de Regressão Linear da Realização Pessoal 

O quadro mostra que o modelo é estatisticamente significativo (F=5,267; p=0.000) sendo que o 

efeito das três variáveis explicativas (filhos, actividade diversificada, vínculo laboral) sobre a 

dimensão é significativo (Quadro 19). 
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Note-se contudo que esta influência é positiva para a variável filhos, actividade diversificada, o 

que significa que funcionaram como factores de risco para realização pessoal e consequente-

mente como factores protectores contra burnout nesta dimensão. A influência foi negativa para a 

variável vínculo laboral, o que significa que ter vínculo laboral definitivo funcionou como factor 

agravante de burnout nesta dimensão. 

 

Quadro 19: Tabela da ANOVA
b 

do Modelo de Regressão para Realiza-

ção Pessoal com as Variáveis Vínculo Laboral, Actividade Diversificada 

e Filhos 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
g.l 

Média do 

Quadrado 
F Sig. 

1 Regressão 744,741 3 248,247 5,267 0,004
a
 

Residual 1979,716 42 47,136 

Total 2724,457 45  

a. Predictores: (Constante), Vínculo Laboral, Actividade Diversificada, 

Filhos 

b. Variável Dependente: Realização Pessoal 

 

Os coeficientes padronizados indicam que as variáveis vínculo laboral e filhos são as que mais 

influenciam a dimensão dos indivíduos. O coeficiente de determinação é significativo e fraco R
2
 

Ajustado=0,221 (p=0.004) e o valor de R
2
=0,273.  

 

Resumidamente, podemos concluir que este modelo explica 22,1% da variabilidade da dimensão 

realização pessoal da síndrome de burnout neste estudo. 

 

Quadro 20: Coeficientes
a 

do Modelo de Regressão para Realização Pessoal com as 

Variáveis Vínculo Laboral, Actividade Diversificada e Filhos  

Modelo 
Coeficientes Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados T Sig. 

B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 44,055 4,913  8,967 0,000 

Filhos 8,499 3,081 0,471 2,758 0,009 

Actividade Diver-

sificada 

6,649 2,136 0,422 3,112 0,003 

Vínculo Laboral -9,677 3,358 -0,499 -2,882 0,006 

a. Variável Dependente: Realização Pessoal 
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Capítulo V - Discussão dos Resultados. 

Após a apresentação e análise dos resultados é chegado o momento de discussão dos mesmos, 

tendo como referência principal a revisão bibliográfica do primeiro capítulo. Importa, ainda, 

referir que tentaremos debruçar-nos sobre a implicação prática destes resultados. 

 

Só para recordar que o presente estudo foi efectuado com o objectivo de avaliar, de uma forma 

geral, a importância da síndrome de burnout no pessoal médico e de enfermagem das unidades 

oncológicas - ambulatório do Hospital São João, Hospital Geral do Santo António, Hospital do 

Faro e de Beja. 

 

Como objectivos específicos pretendia-se verificar a existência ou não de relação das dimensões 

do burnout com os factores sóciodemográficos dos médicos e enfermeiros: idade, sexo, estado 

civil, existência de filhos, passatempos, prática religiosa, trabalho em actividade privado, catego-

ria profissional; com as suas condições laborais: actividade diversificada, horas de trabalho 

semanal, horário de trabalho, anos de profissão, anos de trabalho na oncologia e com as estraté-

gias de coping. 

 

Relativamente às características sóciodemográficas, a amostra foi constituída por 46 profissio-

nais de saúde, dos quais 37 eram enfermeiros e 9 médicos, com uma maior representação do 

sexo feminino (91,3%) face ao sexo masculino (8,7%). Esta predominância do sexo feminino 

poderá ser justificada, em parte, pela preferência das mulheres pelas profissões de medicina e 

enfermagem. A média das idades é de 40,1 anos (DP=9,79) e, o grupo etário mais representado 

encontrava-se na faixa dos 28 anos (10,9%). 

 

A maioria dos profissionais, cerca de 78,3%, era casada ou vivia em união de facto, estando os 

enfermeiros e médicos distribuídos de forma equitativa nesta categoria. A maioria dos partici-

pantes, neste estudo, possuía filhos equivalendo a 76,1% da amostra. 

 

Cerca de 65,2% dos participantes deste estudo não tinha o hábito de prática religiosa, e cerca de 

60,9% relataram passatempos durante as suas horas livres, como ginástica, caminhada, leitura, 

natação, etc. 

De um modo geral, podemos afirmar que quase todos os participantes (93,5%) deste estudo rela-

taram participar, anualmente, em congressos ou formações. Uma grande maioria dos participan-

tes do nosso estudo tinha vínculo laboral definitivo (80,4%). 
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Cerca de 60,9% dos profissionais entrevistados relataram actividade diversificada, isto é, não 

desempenhavam sempre a mesma actividade no seu serviço, demonstrando, deste modo, ausên-

cia de monotonia no seu trabalho. 

 

Já 91,3% dos profissionais entrevistados foram unânimes ao relatar não ter um trabalho em 

regime privado. 

 

Cerca de 63,0% dos participantes no estudo trabalhavam no máximo 35 horas semanais em con-

trapartida cerca de 37% trabalhavam não menos do que 35 horas no mesmo período. Metade dos 

participantes (50%) tinham um horário do tipo rotativo, em contrapartida 26,1% cumpriam o 

horário das 8-17h, e 19,6% o horário 8-20h. 

 

Os participantes do estudo em causa apresentaram uma média de 16,8 (DP=9,3) anos de profis-

são e uma média de 8,6 (DP=6,70) anos na oncologia, sendo o grupo mais representado perten-

cente à classe modal dos 2 e 10 anos de trabalho na oncologia.  

 

Pela aplicação do inventário de resolução de problemas, que avalia o coping, constatou-se que os 

participantes apresentaram uma média de 152,72 e com valor mínimo de 128 e máximo de 177. 

O Valor da média e do desvio padrão é ligeiramente inferior aos valores de 153,828+16,397 

encontrados por Vaz-Serra (1987).  

 

O inventário apresentou uma boa consistência interna de Alfa de Cronbach de 0,734. A correla-

ção entre cada um dos nove factores da escala e o valor global foi positivo e altamente significa-

tivo, evidenciando-se entre todos o factor 4, que traduz a dimensão de controlo interno/externo 

dos problemas, com maior coeficiente de correlação. Os factores 6 e 7 aparecem com correlação 

positiva mas não estatisticamente significativa, o que difere dos achados no estudo de Vaz-Serra 

(1987), em que estes dois factores também aparecem com correlações estatisticamente significa-

tivas. Este facto poderá ser justificado, provavelmente, pelo reduzido tamanho da nossa popula-

ção em estudo. 

 

Da aplicação do inventário de burnout de C. Manita (2003), traduzido e adaptado para a popula-

ção portuguesa a partir de Maslach, Jackson e Leiter (1981, 1996), obteve-se na exaustão emo-

cional a média de 20,89 (DP=9,95); na despersonalização a média de 3,28 (DP= 4,28) e na rea-

lização pessoal a média de 37,11 (DP=7,78).  
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No respeitante ao valor de Alfa de Cronbach obtido para o inventário de burnout de C. Manita 

(2003), verificou-se que a dimensão exaustão emocional obteve valor de 0.87, sugerindo uma 

boa consistência interna. O valor foi relativamente superior ao valor encontrado por Silva, 2008 

e inferior ao encontrado na escala original norte-americana de Maslach, Jackson e Leiter, 1996. 

Tal situação é relevante, dado que a exaustão emocional é considerada como a primeira etapa e 

factor central da síndrome de burnout (Carlotto e Camara, 2007).  

 

A despersonalização obteve um valor de Alfa inferior, sugerindo uma baixa consistência interna 

nesta dimensão. Contudo, este resultado vai de encontro a diversos outros estudos efectuados 

(Lautert, 1995, cit. in Carlotto e Camara, 2007 e Silva, 2008), que explicam que a sub-escala 

despersonalização possui baixa fidedignidade em diversas investigações, excepto quando apli-

cado no idioma original em que foi elaborado e na população norte-americana.  

 

Para avaliação dos resultados, foram comparadas as médias obtidas nesta amostra com o valor 

máximo de cada dimensão, e por outro lado, comparados com os valores de referência apontados 

no manual norte-americano de MBI. 

 

Ao analisar a dimensão da exaustão emocional, constatou-se que a sua média era relativamente 

mais próxima do valor teórico mínimo do que do máximo, o que nos faz pensar em níveis 

médios a baixos de burnout nesta dimensão. A despersonalização apresentava uma média muito 

mais próxima do valor teórico mínimo e pressupondo, deste modo, baixos níveis de burnout nes-

ta dimensão. A realização pessoal apresentava uma média muito mais próxima do valor máxi-

mo, pressupondo níveis moderados a altos de realização pessoal. A uma maior realização pes-

soal equivale um baixo nível de burnout nesta dimensão. 

 

Ao compararmos as médias das três dimensões do burnout, no nosso estudo, relativamente aos 

outros estudos na população de profissionais de saúde portuguesas, constatamos que os valores 

são relativamente próximos, no entanto a nossa média é mais alta na exaustão emocional, inter-

média na despersonalização e mais baixa na realização pessoal. 

 

Ao compararmos os nossos resultados com as categorias estabelecidas teoricamente por Mas-

lach, Jackson e Leiter (1996), verificamos uma exaustão emocional de nível médio, uma desper-

sonalização de nível baixo e uma realização pessoal, também, de nível médio. Estes resultados 

vão de encontro aos resultados encontrados no estudo de Silva (2008) e noutros estudos nacio-
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nais. Neste estudo a realização pessoal aparece com nível inferior relativamente a Silva (2008), 

o que nos remete a pensar em níveis médios de burnout nesta dimensão. 

  

Podemos concluir que a nossa amostra apresenta níveis altos de burnout em 23,9% na dimensão 

exaustão emocional, 23,9% na realização pessoal e, 4,3% na dimensão despersonalização. 

Comparativamente ao estudo de Vânia e Lavrador (2007), efectuados em profissionais portugue-

ses, constata-se, neste estudo, uma prevalência alta na dimensão exaustão emocional e, baixa nas 

restantes dimensões. 

 

Resumidamente podemos concluir que a nossa amostra apresenta níveis médios a altos de bur-

nout em 63,0% na dimensão exaustão emocional, em 15,2% na dimensão despersonalização e, 

em 47,8% na dimensão realização pessoal. 

 

A exaustão emocional encontrou uma diferença estatisticamente significativa dentro da variável 

filhos, em que os indivíduos com filhos apresentam níveis inferiores de burnout relativamente 

aos sem filhos. Os indivíduos casados ou em união de facto aparecem com níveis inferiores de 

burnout nesta dimensão relativamente aos solteiros/viúvos/divorciados, embora não estatistica-

mente significativa. Garcia (1990, cit. in Horta, 2005) afirma que o casamento pode funcionar 

como um factor protector contra o burnout. 

 

Por outro lado Maslach e Jackson (1985, cit. in Horta 2005) afirmam que ser casado ou ter filhos 

poderá funcionar como factor protector contra o surgimento desta entidade. 

 

A exaustão emocional encontrou uma diferença estatisticamente significativa dentro da categoria 

vínculo laboral, em que os indivíduos com vínculo definitivo apresentam menor exaustão emo-

cional relativamente aos indivíduos com vínculo precário. Isto poderá justificar-se em parte pelo 

facto de haver maior segurança, menor ansiedade, menor incerteza por parte destes relativamente 

ao seu emprego.  

 

A exaustão emocional não encontrou uma diferença estatisticamente significativa com a idade, 

anos de profissão, anos na oncologia. Indivíduos mais velhos, com mais anos de profissão e 

trabalho na oncologia, embora estatisticamente não significativo, apresentaram menor exaustão 

emocional relativamente aos mais novos e com menos tempo de profissão ou trabalho na onco-

logia. Geralmente os mais novos são inexperientes e com expectativas elevadas, com grande 
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idealismo, baseado em imagens românticas do trabalho e das funções desempenhadas (Pines, 

1983, cit. in Queirós, 2005). 

 

Schaufeli (1999, cit. in Horta, 2005) e Maslach (2000, cit. in Horta, 2005) afirmam que a medida 

que a idade avança o indivíduo vai adquirindo maior segurança na realização das tarefas e menos 

vulnerabilidade às tensões laborais. 

 

A exaustão emocional encontrou uma diferença estatisticamente significativa com a variável 

passatempos. Os indivíduos com passatempos experienciam maiores níveis de exaustão emocio-

nal, relativamente aos indivíduos sem passatempos. Isso vai ao encontro de Rodrigues e Chaves 

(2008), ao afirmar que a escolha de estratégias de coping é algo pessoal, enquanto para alguns o 

relaxamento funciona bem, para os outros pode funcionar como factor stressogénico. Seria inte-

ressante verificar a relevância dos passatempos de acordo com o seu tipo, se são ou não impostos 

por factores externos, como a família e se são gratificantes de modo continuado ou não. 

 

A despersonalização não teve correlações estatisticamente significativas com as variáveis expli-

cativas, encontrando-se equitativamente distribuída dentro das mesmas. 

 

A realização pessoal teve uma correlação positiva, estatisticamente significativa, com actividade 

diversificada, o que significa que indivíduos com actividade diversificada apresentam maior rea-

lização pessoal e menor risco para burnout nesta dimensão relativamente aos indivíduos com 

actividade monótonas. Caetano e Vala (2002, cit. in CPRG, 2008), afirmam que facilmente se 

compreende que, como efeitos imediatos das actividades monótonas, seja possível identificar 

menor sociabilidade entre colegas de trabalho, uma vez tratarem-se de actividades que envolvem 

grandes níveis de isolamento, bem como pouca variabilidade nos comportamentos produzidos, 

justificando a insatisfação, o tédio e a alienação no trabalho.  

 

Relativamente ao coping, avaliado através do inventário de resolução de problemas, a exaustão 

emocional teve uma correlação negativa, estatisticamente significativa, o que significa que quan-

to maior for o coping menor será o nível da exaustão emocional ou vice-versa. A correlação foi 

positiva e estatisticamente significativa com a realização pessoal, o que significa que quando 

maior for o coping maior será a realização pessoal e menor será o burnout nesta dimensão. Não 

se verificou qualquer correlação significativa entre despersonalização e coping, avaliado através 

do inventário de resolução de problemas. 
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A exaustão emocional teve uma correlação negativa e, estatisticamente significativa, com F4 

controlo interno/externo dos problemas, o que significa que indivíduos com maior nível de 

coping centrado nestas estratégias têm menor predisposição ao burnout nesta dimensão. 

 

A realização pessoal teve uma correlação positiva, estatisticamente significativa, com as estraté-

gias de coping focalizadas no F4 controlo interno/externo dos problemas, e com as estratégias 

focalizadas ao F3 abandono passivo perante a situação. Dito, em outras palavras, isto significa 

que indivíduos com maior nível de coping centrado nestas estratégias têm maior predisposição 

para experienciarem maior realização pessoal e menor burnout nesta dimensão.  

 

As estratégias de coping preferencial dos médicos e enfermeiros na oncologia consistem no con-

trolo interno/externo dos problemas, confronto e resolução activa dos problemas. Este resultado 

difere dos resultados de Horta (2005), em que os profissionais usam menos o controlo inter-

no/externo dos problemas. O maior uso das estratégias de confronto e resolução dos problemas é 

comum para os dois estudos. 

 

Alguns autores referem que alguns tipos tipos de coping podem ser mais importantes do que os 

outros, e enfatizam que as estratégias de coping focalizadas no confronto e resolução activa dos 

problemas podem reduzir o stress (John e Johnston, 1997, cit. in Rodrigues e Chaves, 2008), 

reduzindo assim o risco de burnout. 

 

Ao efectuarmos a regressão linear entre a exaustão emocional e as variáveis explicativas, encon-

tramos um modelo, estatisticamente significativo, com três variáveis explicativas: filhos, IRP, 

actividade diversificada sobre esta dimensão. Os coeficientes padronizados, ambos negativos, 

indicam que as variáveis filhos e IRP são as que mais influenciam a dimensão exaustão emocio-

nal dos indivíduos. Note-se contudo que esta influência é negativa em ambos os casos, o que 

significa que ter filhos, actividade diversificada e maior coping funcionaram como factores pro-

tectores contra burnout nesta dimensão. Resumidamente, podemos concluir que este modelo 

explica 32,8% da variabilidade da dimensão exaustão emocional da síndrome de burnout nesta 

população.  

Ao efectuarmos a regressão linear entre a despersonalização e as variáveis explicativas, encon-

tramos um modelo, estatisticamente significativo, com duas variáveis explicativas: passatempos, 

participação em congressos/formações sobre esta dimensão. A variável passatempos aparece 

como a que mais influencia esta dimensão. Note-se contudo que esta influência é negativa para a 
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variável participação em congressos/formações, o que significa que participar em congres-

sos/formações funcionou como factor protector contra burnout nesta dimensão. A influência foi 

positiva para a variável passatempos, o que significa que ter passatempos funcionou como factor 

agravante de burnout nesta dimensão. Resumidamente, podemos concluir que este modelo expli-

ca 10,0% da variabilidade da dimensão despersonalização da síndrome de burnout nesta popula-

ção.  

 

Ao efectuarmos a regressão linear entre a realização pessoal e as variáveis explicativas, encon-

tramos um modelo, estatisticamente significativo, com três variáveis explicativas: filhos, activi-

dade diversificada e vínculo laboral. Note-se contudo que esta influência é positiva para a variá-

vel filhos, actividade diversificada, o que significa que funcionaram como factores de risco para 

realização pessoal e consequentemente como factores protectores contra burnout nesta dimen-

são. A influência foi negativa para a variável vínculo laboral, o que significa que ter vínculo 

laboral definitivo funcionou como factor agravante de burnout nesta dimensão. Resumidamente, 

podemos concluir que este modelo explica 22,1% da variabilidade da dimensão realização pes-

soal da síndrome de burnout nesta população. 

 

Relativamente as hipóteses formuladas no início do estudo podemos afirmar que a nossa amostra 

apresentou níveis importantes de burnout médio alto em 63,0% na dimensão exaustão emocio-

nal, em 15,2% dimensão despersonalização e, em 47,8% na dimensão realização pessoal.  

 

Relativamente ao coping, verificamos uma correlação significativa, negativa, da exaustão emo-

cional com as estratégias de coping F4 controlo interno/externo dos problemas. 

 

Relativamente ao coping, verificamos uma correlação significativa, positiva, da realização pes-

soal com as estratégias de coping F4 controlo interno/externo dos problemas, e com F3 abando-

no passivo perante a situação. 

 

Apenas a dimensão da exaustão emocional e da realização pessoal tiveram correlação significa-

tiva com o coping no geral, sendo negativa no primeiro caso e positiva no segundo. 

Não pudemos verificar uma correlação significativa entre coping e a dimensão despersonaliza-

ção. 
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Resumidamente, o ter filhos, exercer actividade diversificada, apareceram, neste estudo, como 

factores protectores contra o burnout na dimensão exaustão emocional e realização pessoal. A 

dimensão despersonalização teve como factor protector a participação em congressos ou forma-

ções, enquanto ter passatempos funcionou como factor de risco para o seu desenvolvimento. O 

vínculo laboral definitivo apareceu como factor de risco para o desenvolvimento do burnout na 

dimensão realização pessoal, onde os indivíduos com este vínculo obtiveram menor realização 

pessoal e consequentemente maior burnout nesta dimensão. O coping apareceu como factor pro-

tector contra burnout na dimensão exaustão emocional e realização pessoal, onde os indivíduos 

com maior coping teriam menos risco para exaustão emocional e maior risco para realização 

pessoal e consequentemente menos burnout. O controlo interno/externo dos problemas apareceu 

como a principal estratégia de coping correlacionada de forma significativa com as dimensões 

exaustão emocional e realização pessoal.  
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Conclusões 

A síndrome de burnout é uma síndrome multidimensional constituída por exaustão emocional, 

despersonalização ou desumanização e reduzida realização pessoal no trabalho, como resposta 

a um stress crónico ocupacional, associado à falta de estratégias de superação do mesmo. Esta 

situação leva a um estado caracterizado por uma sensação de exaustão emocional, física e com 

uma constatação da falta de energia, para levar avante as actividades profissionais. Assim sendo, 

o trabalho diário decorre duma forma penosa e dolorosa. Apesar de poder ser desencadeada por 

qualquer tipo de actividade, ela é muito comum em indivíduos com actividades dirigidas a pes-

soas e que requeiram contacto muito próximo, e principalmente do tipo emocional. É dentro des-

ta filosofia que se tem encontrado um número considerável de atingidos entre as pessoas que se 

dedicam as profissões de ajuda e, no caso concreto, os médicos e enfermeiros na oncologia.  

 

Para uma melhor caracterização desta síndrome junto daqueles, estudamos uma amostra de 46 

profissionais de saúde, exercendo funções em serviços de oncologia com ajuda de instrumentos 

padronizados, nomeadamente Inventário de Burnout de Maslach (C. Manita, 2003) e Inventário 

de Resolução de Problemas (Vaz-Serra, 1987). Pudemos, deste modo, extrair as seguintes con-

clusões: 

 

1 - Os resultados obtidos neste estudo permitem-nos concluir que a nossa amostra apresenta 

níveis médios a baixos de burnout, níveis estes não alarmantes, mas preocupantes, pois muitas 

das vezes os profissionais que o padecem não reconhecem este fenómeno e tão pouco procuram 

ajuda, tornando-se, deste modo, um problema crónico bastante debilitante.  

2 - Pôde-se constatar que a amostra apresentou burnout médio alto, em cerca de 63%, na dimen-

são exaustão emocional, em 15,2% na dimensão despersonalização e, em 47,8% na dimensão 

realização pessoal.  

3 - As variáveis filhos, coping, actividade diversificada, correlacionaram-se de forma significati-

va e negativa com a dimensão exaustão emocional, explicando 32,8% da variabilidade desta 

dimensão e sendo as duas primeiras as com maior valor preditivo.  

4 - As variáveis passatempos, participação em congressos/formações correlacionaram-se de 

forma significativa e positiva para a primeira e negativa para a segunda com a dimensão desper-

sonalização, explicando 10% da variabilidade desta dimensão e sendo a variável passatempos a 

com maior valor preditivo.  
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5 - As variáveis filhos, actividade diversificada, tiveram uma correlação positiva e a variável 

vínculo laboral uma correlação negativa com a dimensão realização pessoal, explicando 22,1% 

da variabilidade desta dimensão e sendo as variáveis filhos, vínculo laboral as com maior valor 

preditivo.  

6 - A variável filhos, actividade diversificada, apareceram, neste estudo, como factores protecto-

res contra o burnout na dimensão exaustão emocional e realização pessoal. A dimensão desper-

sonalização teve como factor protector a participação em congressos ou formações, enquanto a 

variável passatempos funcionou como factor de risco para o seu desenvolvimento. O vínculo 

laboral definitivo apareceu como factor de risco para o desenvolvimento do burnout na dimensão 

realização pessoal, onde os indivíduos com este vínculo obtiveram menor realização pessoal e 

consequentemente maior burnout nesta dimensão.  

7 - O controlo interno/externo dos problemas apareceu como a principal estratégia de coping 

correlacionada de forma significativa com as dimensões exaustão emocional e realização pes-

soal.  

8 - Com base nestes resultados seria interessante que mais estudos fossem efectuados com amos-

tras probabilísticas que poderiam permitir inferir os resultados obtidos para a população alvo, o 

que poderia ajudar na delineação de algumas estratégias preventivas. Os mesmos estudos deve-

riam incluir os administrativos, pessoal de apoio, psicólogos, assistentes sociais e com uma 

representação equitativa relativamente ao género e as mesmas categorias profissionais. Esta é 

uma das mais importantes limitações deste estudo que não conseguimos ultrapassar.  
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Informação ao Participante 

 Temos em curso um trabalho de investigação, subordinado ao tema Síndrome de Burnout 

em Médicos e Enfermeiros Do Hospital de Dia -Unidade Oncológica. 

O principal objectivo da presente investigação é avaliar a ocorrência do Síndrome de 

Burnout em Médicos e Enfermeiros cuidadores dos pacientes com doenças neoplásicas, em tra-

tamento ambulatório no Serviço de Oncologia do Hospital São João, Hospital Geral Santo Antó-

nio, Hospital de Faro e de Beja. 

O estudo visa contribuir para uma melhor análise e compreensão desta problemática, 

característica das profissões de ajuda e neste caso os profissionais da oncologia. Espera-se que os 

resultados do estudo sejam um alicerce na delineação de estratégias preventivas do Burnout, o 

que poderá permitir melhoria da qualidade de vida dos profissionais, melhoria dos cuidados pres-

tados aos utentes e, consequência última, melhor funcionamento dos serviços. 

Para que a concretização deste estudo se torne possível, será necessária a colaboração de 

todos os médicos e enfermeiros que trabalham no ambulatório do serviço supracitado. 

Neste sentido, é solicitada a sua cooperação no preenchimento de uma ficha sóciodemo-

gráfica, Inventário de Resolução de Problemas e um Inventário de Burnout. As suas respostas 

serão tratadas de forma confidencial, respeitando assim os padrões de ética na investigação em 

Psiquiatria, assegurados pela Comissão de Ética em Saúde. 

Este estudo poderá causar - lhe incomodo na medida que terá que preencher alguns 

inquéritos e ocupando assim algum do seu tempo. Se porventura desejar desistir, ou mesmo não 

participar, poderá fazê-lo em qualquer altura sem que haja prejuízos para a sua pessoa no que 

cinge aos direitos à assistência que lhe é devida. 

 

Desde já muito grato pela sua atenção e disponibilidade. 

 

Eu, abaixo-assinado, declaro que tomei conhecimento de tudo aquilo que foi dito ante-

riormente e que concordo em participar no presente estudo. 

 

 

______________________ 

(Assinatura do Participante) 

 

Porto, ___ / ___ / 2010. 
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Anexo II 
Instrumentos de Colheita de Dados 
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Inventário de Dados Sóciodemográficos 

 

Assinale com uma cruz (x) a resposta que for adequada ou complete-a se for o caso e toda 

informação é de carácter confidencial. 

 

Dados Pessoais 

 

1 – Sexo: 

  Feminino............       1              Masculino............       2 

 

2 – Idade: _____ Anos (Especifique) 

 

3 – Estado Civil: 

  

 Solteiro (a).......................................     1 

  

 Casado (a) / União de Facto............       2 

 

 Divorciado (a)/Separado (a)...........        3 

  

Viúvo (a).........................................       4 

 

4 – Filhos: 

 

 Não..........     0             Sim........       1___ 2___ 3 ou Mais ___ 

 

5 – Prática Religiosa: 

 

            Não…..…      0            Sim……...     1       

 

 

6 – Passatempos: 

             

            Não……..       0            Sim……...       1 Se Sim, Especifique:___________________    

 

 

7 – Participação em Congressos/Formações: 

 

           Não……..       0             Sim……..       1 Se Sim, Quantas Vezes/Ano:_______ 

 

 

8 – Vínculo laboral: 

 

 Precário........       1                   Definitivo..........        2 

 

 

9 – Categoria Profissional: 

 

 Enfermeiro……….................        1  Médico… .……...........        2 
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10 – Anos de Exercício de Profissão:____ (Anos Completos) 

 

11 – Anos de Trabalho na oncologia:_____ (Anos Completos) 

         

12 – Actividade Diversificada:  

 

              Não……...       0                    Sim………      1 

  

13 – Trabalho em Regime Privado: 

 

              Não………      0                    Sim………      1 

 

      

       

14 – Horas de Trabalho Semanais: 

 

 35/semana.........   1                40/semana..........       2             > 40/semana..........       3  

 

  

15 – Horário de Trabalho no Ambulatório: 

 

 08:00 às 15:00h.... 1          08:00 às 17:00h.....2        08:00 às 20:00h… 3       

     

Rotativo………..   4 

 

     
Após Preencher o Inventário Veja se Respondeu a Todas as Questões. 

Não Deixe Nenhuma Por Responder! 

 

Obrigado Pela Colaboração 
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Inventário de Burnout
2
 

Assinale para cada questão a frequência com que vive ou sente cada uma das situações a seguir descritas. 

Assinale com uma cruz apenas um valor por questão e para a sua resposta tome como referência os últimos 3 meses 

da sua actividade profissional.  

 

 

Nunca 

Algumas 

vezes por 

ano 

Uma 

vez 
por 

mês 

Algumas 

vezes por 

mês 

Uma 
vez 

por 

sema-
na 

Algumas 

vezes por 

semana 

Todos 
os dias 

1. O meu trabalho esgota-me emocionalmente        

2. Sinto-me exausto no fim de um dia de trabalho        

3. Sinto-me cansado quando me levanto de 

manhã e tenho de enfrentar um novo dia de traba-

lho 

       

4. Compreendo facilmente o que sentem os meus 

doentes 

       

5. Sinto que trato alguns dos meus doentes como 

se fossem objectos 

       

6. Trabalhar com pessoas todos os dias é para 

mim uma grande fonte de stress 

       

7. Lido eficazmente com os problemas dos doen-

tes 

       

8. O meu trabalho deixa-me exausto        

9. Sinto que através do meu trabalho influencio 

positivamente as vidas das outras pessoas 

       

10. Tornei-me mais indiferente nas relações com 

as pessoas desde que tenho este trabalho 

       

11. Preocupa-me que este trabalho me esteja a 

tornar emocionalmente mais duro 

       

12. Sinto-me muito energético        

13. Sinto-me frustrado no trabalho        

14. Sinto que estou a trabalhar demasiado        

15. Não quero saber o que vai acontecer a alguns 

dos meus doentes 

       

16. Trabalhar directamente com pessoas causa-

me demasiado stress 

       

17. Consigo criar facilmente um ambiente des-

contraído com os meus doentes 

       

18. Sinto-me muito feliz de estar com os meus 

doentes 

       

19. Conquistei muita coisa com valor no meu 

trabalho 

       

20. Sinto-me como se estivesse “à beira do abis-

mo” 

       

21. No meu trabalho lido muito calmamente com 

os problemas emocionais 

       

22. Sinto que os meus doentes me culpam por 

alguns dos seus problemas 

       

                                                 
2
 Versão para investigação construída por C. Manita (2003) a partir de Maslach, Jackson e Leiter (1981, 1996). 
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INVENTÁRIO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1 

(Copyright A. Vaz Serra, 1987) 

 

Nome:…………………………………………………….. 

Data:___/___/____ . Idade:___ anos. Sexo: M      F     . 

 

 

F1 (5+11+18+20+26) = F6 (3+8+9+13)= 

F2 (21+31+32+33+34+36+40) = F7 (27+28)= 

F3 (1+2+7) = F8 (4+10+16+19) = 

F4 (6+12+14+30+35+37+38+39)= F9 (15+17+22) = 

F5 (23+24+25+29) = Total = 

 
 

Instruções 
 

Ao longo da vida todas as pessoas atravessam situações difíceis que se têm de defrontar. 

Os indivíduos não são todos iguais a lidar com os seus problemas. 

Cada uma das questões representa uma forma específica de reagir, quando um agente de stress pressiona um indivíduo. 

Refira, quando se encontra numa situação difícil, semelhante a que é representada, quais são, das questões seguintes, aquelas que melhor   

traduzem os seus comportamentos habituais. 

 Coloque uma cruz (X) no quadro que, em cada questão, melhor relata a sua maneira usual de reagir. 

 Não há respostas certas ou erradas. Apenas existem as suas respostas possíveis. Responda, por isso, rápida, espontânea e honestamente a   

            cada uma delas. Não se trata de procurar saber o que considera melhor, mas sim o que se passa realmente consigo. 

 

 
1 
Adaptado de Vaz Serra (1987) 
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Situação I 

Imagine que teve uma discussão séria, com uma pessoa amiga de longa data. Deve - lhe bastante dinheiro, que já devia ter sido pago, e ainda outros favores. 

Existem numerosos conhecidos comuns. Nas discussões que tiveram, a razão está do seu lado. 

 Contudo, a outra pessoa, muito zangada, acabou por lhe dizer: “Dou-te uma semana para pensares no que me fizeste e me ires pedir desculpa. Se não o fizeres,  

               hei - de   dizer aos outros que não passas dum vigarista e exijo-te que me entregues todo dinheiro que me deves”. 

 Muito no seu íntimo tem quase a certeza de que a outra pessoa é capaz de cumprir o que está a dizer. Sabe ainda que não tem todo dinheiro que precisa para lhe  

              devolver.  Conhece bem que muitos dos seus amigos comuns são capazes de acreditar no que o outro lhe disser. 

 Esta situação é susceptível de se prolongar ao longo do tempo, envolvendo indivíduos com quem lida todos os dias.  

 O assunto resolver-se-ia se tivesse uma conversa séria com essa pessoa, em que fosse capaz de esclarecer, uma vez por todas, os mal entendidos. É natural que essa  

               conversa fosse, pelo menos de princípio, bastante desagradável. Mas é possível que pudessem, voltar a fazer as pazes. A serem amigos como dantes e a ser adiado o  

               problema da dívida. 

 Contudo, ao relembrar o que se passou, por um lado, sente-se ofendido com a prepotência da outra pessoa, por outro lado, receia as consequências. É um problema   

               que não sabe bem como vai resolver. 

  

Numa situação deste tipo tem tendência a pensar: 

 

  Não Concordo 
Concordo 

Pouco 

Concordo Modera-

damente 

Concordo  

Muito 

Concordo 

 Muitíssimo 

1 

 

Vou deixar correr esta situação; o tempo ajuda a resolver os problemas. 

 

     

2 

 

Numa situação deste tipo o melhor é evitar encontrar-me com o indivíduo e 

não ligar ao que possa dizer ou fazer. 

 

     

3 

 

Não vou permitir que este acontecimento interfira no que tenho de fazer no 

meu dia-a-dia. 

 

     

4 

 

Se não me tivesse comportado daquela maneira isto nunca teria ocorrido; 

tive toda culpa no que aconteceu. 

 

     

5 

  

Vou-me aconselhar com pessoas amigas para saber o que devo fazer. 
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Situação II 

  Considere agora que que teve uma situação da sua vida em que ocorreu uma perda económica substancial. 

 Imagine, por exemplo, que se segue uma estrada, com um veículo novo, acabado de comprar com a ajuda de um empréstimo grande e com bastante sacrifício. Uma  

               camioneta, a certa altura, vem contra si e o seu carro fica bastante danificado. A camioneta põe-se em fuga, não é capaz de lhe ver a matrícula, não consegue sair do  

               local em que se encontra e não vem ninguém a passar que possa servir de testemunha. 

 Pensa então no transtorno que tudo isto causa a sua vida, a despesa que representa, tendo na altura bastantes dificuldades em a poder enfrentar. Acaba por apanhar  

               uma boleia de uma pessoa que por ali passou, bastante tempo depois  e segue para casa.  É um problema aparentemente sem solução e que lhe causa dano. 

 

Numa situação deste tipo tem tendência a pensar 

 

  Não Concordo 
Concordo 

Pouco 

Concordo 

 Moderadamente 

Concordo  

Muito 

Concordo 

 Muitíssimo 

6 

 

Estou perdido; este acontecimento deu cabo da minha vida. 

 

     

7 

 

O melhor é não fazer nada, até ver onde isto vai parar. 

 

     

8 

 

Lá por isto me ter acontecido, não vou deixar que a minha vida seja constan-

temente interferida por esta questão. 

 

     

9 

 

Apesar de tudo tive muita sorte; as coisas poderiam ser bem piores do que 

realmente são. 

 

     

10 

  

No fundo reconheço que me comportei de uma maneira estúpida; devido a 

mim é que este problema está como está. 

 

     

11 

 

Vou pedir conselho aos meus amigos para poder sair deste problema. 
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Situação III 

              Sentindo-se uma pessoa competente em determinada área, vai ser posto a prova, daí a algum tempo, numa situação competitiva importante. 

 Verifica, entretanto, com estranheza, que há um indivíduo que anda a diminui-lo e a dizer aos outros que é uma pessoa que não vale o que aparenta. 

 Este facto ofende-o mas, daí a três meses, vai poder provar, aos olhos de todos, se é ou não um indivíduo capaz. 

 

Numa situação deste tipo tem tendência a pensar 

  Não Concordo 
Concordo 

Pouco 

Concordo  

Moderadamente 

Concordo  

Muito 

Concordo 

 Muitíssimo 

12 

 

As pessoas hão-de sempre dizer mal de mim; que azar o meu. 

 

     

13 
Não me vou aborrecer com esta situação; o tempo há-de correr a meu favo. 

 
     

14 

 

Estou-me a sentir destruído pelo que me está a acontecer; não vou conseguir 

desenvencilhar-me desta situação 

 

     

15 

 

Vou pensar com calma sobre este assunto, de modo a que possa sair-me me 

e, ao mesmo tempo, calar aquele indivíduo. 

     

16 

 

Com o que me está a acontecer o melhor é evitar por agora submeter-me às 

provas, em que podem ver como me saio, de forma que o acontecimento 

Esquecido. 

     

17 

 

Se querem guerra, tê-la-ão; não posso deixar de lutar por aquilo que para 

mim é importante. 

     

18 

 

Acho melhor perguntar aos meus familiares o que devo fazer para resolver 

este assunto. 

     

19 

 

Sinto que tenho a responsabilidade daquilo que me está a acontecer 
     

20 
Vou pedir conselho, a amigos meus, sobre a melhor atitude a tomar. 

 
     

21 De modo algum me deixo esmagar pelo que me está acontecer; hei-de 

remover os obstáculos, um a um, até provar aos outros que realmente sou 

uma pessoa capaz; sei que hei-de conseguir. 
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Situação IV 
 

Quando me sinto muito tenso, a fim de aliviar o meu estado de tensão: 

 

  
Não  

Concordo 

Concordo 

Pouco 

Concordo Modera-

damente 

Concordo  

Muito 

Concordo 

 Muitíssimo 

22  

Passo longas horas a ver televisão, sem querer fazer mais nada. 

 

    

 

23 

 

Raramente consigo passar sem medicamentos que me acalmem 

 

    

 

24 

 

Meto - me na cama durante longas horas. 

 

    

 

25 

 

Procuro fazer uma pequena soneca, pois sinto que, nessas ocasiões, tem 

em mim grandes efeitos reparadores. 

 

    

 

26 

 

Desabafo com alguém, procurando que, ao fim, essa pessoa tome o meu 

partido e me ajuda a resolver as dificuldades. 

 

    

 

27 

 

Dá – me para partir tudo o que tenho à minha volta 

 

    

 

28 

 

Chego a bater em mim próprio 

 

    

 

29 

 

Raramente deixo de pedir ajuda profissional a um médico ou psicólogo 
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Situação V 
A minha maneira de ser habitual leva - me a que, não só nestas situações como em todos os meus problemas, tenha tendência a: 

 

  Não Concordo 
Concordo 

Pouco 

Concordo  

Moderadamente 

Concordo  

Muito 

Concordo 

 Muitíssimo 

30  

Pensar continuamente sobre todos os factos que me preocupam. 

 

    

 

31 

 

Não fugir do confronto com as situações que me são desagradáveis. 

 

    

 

32 

Adaptar – me com facilidade às pressões psicológicas e exigências da vida 

de todos os dias. 

 

    

 

33 

 

Não deixar de lutar quando quero atingir os meus objectivos 

 

    

 

34 

Conseguir por em prática os planos que arquitecto para resolver os meus 

problemas. 

 

    

 

35 
Reconhecer que sou, por vezes, vítima dos outros. 

 
    

 

36 

Ter sempre coragem para resolver os problemas da minha vida, mesmo que 

por vezes me incomodem bastante. 

 

    

 

37 

Envolver – me apenas naquelas acções, de resolução de problemas que 

tenho a certeza não me deixam ficar mal. 

 

    

 

38 

Permitir que os objectivos principais da minha vida sejam facilmente inter-

feridos pelos problemas com que me defronto. 

 

    

 

39 

Ver sempre os aspectos negativos, mais que os aspectos positivos dos acon-

tecimentos. 

 

    

 

40 

Preferir, num problema desagradável, procurar obter informação e resolvê – 

lo, do que evita – lo. 
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Anexo II 
Autorizações Para Colheita de Dados 
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