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1. Introdução 

No atual contexto social e económico o trabalho assume um papel fundamental na vida dos indivíduos. Portugal, Brasil e Espanha 

partilham, por antecedentes históricos e por proximidade geográfica, cultural ou de língua, muitas características, existindo fluxos regulares 

de trocas de trabalhadores nas mais variadas profissões, o que possibilita a realização de estudos comparativos transculturais que 

permitam conhecer quer padrões comuns, quer especificidades de cada país. Burnout, Presentismo e Absentismo têm preocupado os 

investigadores e gestores pelo prejuízo que provocam nas instituições e na saúde dos trabalhadores (Ferreira et al., 2010; Khamisa et al, 

2015; Letvak et al, 2012; van Bogaert et al., 2014; ). O presentismo é a presença do trabalhador no local de trabalho mesmo estando 

doente (Paschoalin et al., 2013) e está associado ao burnout (Ferreira & Martinez, 2012).  

2. Objetivos 

Descrever o projeto INT-SO e analisar a associação entre Presentismo e Burnout em enfermeiros. 

3. Materiais e Métodos 

Foram aplicadas versões portuguesas do SPS6 (Koopman et al., 2002, Ferreira et al., 2010) e do MBI (Maslach & Jackson, 1997; 

Marques-Pinto & Picado, 2011) e um questionário de caracterização sociodemográfica/laboral a 318 enfermeiros do Porto, estando 66% 

a trabalhar por turnos, 73% com vinculo definito e 27% com vinculo precário, 74% em hospitais e 26% em centros de saúde, sendo 72% 

mulheres, 52% casados, 51% sem filhos. A idade média foi de 35,3 anos (Mn=25 e a Mx=59) e média de 12,4 anos de serviço (Mn=3 e 

Mx=37).  
 

A SPS-6 avalia o presentismo e as perdas de produtividade laboral através de dois fatores distintos: trabalho completado (TC) e distração 

evitada (DE). O primeiro fator incide nas causas físicas de presentismo e corresponde à quantidade de trabalho realizado sob efeito das 

causas de presentismo. O segundo fator prende-se com aspetos psicológicos e corresponde à quantidade de concentração mobilizada 

para produzir quando existe um efeito de presentismo. Cada fator inclui três itens avaliados numa escala de 5 pontos que varia de 1 

(discordo totalmente) até 5 (concordo totalmente). Maior valor no score total de Presentismo e no TC e menor valor no DE significa 

melhor estado psicológico e menor impacto do presentismo na sua versão clássica, ou seja, estão presentes e apesar de doentes 

conseguem trabalhar eficazmente.  
 

O MBI avalia o burnout nas suas três dimensões de exaustão emocional, despersonalização/cinismo, realização profissional, sendo 

constituído por 22 itens avaliados numa escala de 7 pontos que varia de 0 (nunca) até 6 (todos os dias). 

- Ferreira. A.I., Martinez, L.F., Sousa, L. M., & Cunha, J.V. (2010). Tradução e Validação para a Língua Portuguesa das Escalas de Presentismo WLQ-8 E SPS-6. Avaliação Psicológica, 9 (2), 253-266. 

- Letvak, S., Ruhm, C.J. & Gupta, S,N. (2012). Nurses' presenteeism and its effects onself-reported quality of care and costs. Am J Nurs. 112(2), 30-38. 

- Khamisa, N, Oldenburg, B., Peltzer, K. & Ilic, D. (2015). Work Related Stress, Burnout, Job Satisfaction and General Health of Nurses. Int. J. Environ. Res. Public Health, 12, 652-666. 

- Koopman, C., Pelletier, K.R., Murray, J.F., Sharda, C. E., Berger, M.L., Turpin, R.S.,  Hackleman, P., Gibson, P., Holmes, D. M. & Brendel, T. (2002). Stanford Presenteeism Scale: Health Status and Employee Productivity. Journal of Occupational and 

Environmental Medicine, 44(1), 14-20. 

- Marques Pinto, A. & Picado, L. (2011). Adaptação e Bem-Estar nas Escolas Portuguesas: Dos Alunos aos Professores. Lisboa: Coisas de Ler.  

- Maslach, C. & Jackson, S.E. (1997). MBI, inventário Burnout de Maslach, síndrome del “quemado” por estrés laboral asistencial; manual. Madrid: TEA, Publicaciones de Psicologia Aplicada. 

- Paschoalin, H.C., Griep, R.H., Lisboa, M.T.L. & Mello, D.C.B. (2013).  Adaptação transcultural e validação para o português brasileiro do Stanford Presenteeism Scale para avaliação do presenteísmo. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 21 (1), 1-8. 

- Van Bogaert, P. et al.. (2014) Impact of role-, job- and organizational characteristics on Nursing Unit Managers’ work related stress and wellbeing. Journal of Advanced Nursing ,70 (11), 2622–2633.  

5. Conclusão 

A saúde ocupacional dos enfermeiros deve ser valorizada, pois o fato destes poderem estar a trabalhar doentes afeta a qualidade dos 

serviços prestados e agrava o stress laboral. É essencial identificar as necessidades de modo a serem implementadas políticas 

organizacionais pró-ativas protetoras da saúde dos trabalhadores fomentando assim a promoção de saúde no local de trabalho.  
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4. Resultados 

Encontraram-se (Tabela 1) valores moderados de exaustão emocional, baixos de despersonalização e elevados de realização 

profissional, elevado trabalho completado e presentismo e menor distração evitada. Existe correlação significativa entre burnout e 

presentismo, e diferenças em função de variáveis sociodemográficas (homens com mais despersonalização e mulheres com mais 

trabalho completado) e profissionais (hospital com mais exaustão e despersonalização e menos realização; vinculo definitivo com 

mais realização do que precário; trabalhar por turnos com menos presentismo e mais burnout). O burnout explica (Tabelas 2 e 3) 18% 

do presentismo (nomeadamente 15%  explicados pela exaustão). 


