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          Stress e  

                         Bem-estar  

  nas Organizações 



A Psicologia da Saúde 

Ocupacional até ao inicio 

do século XXI dedicou-se 

predominantemente ao 

estudo do stress e da 

doença em contexto de 

trabalho. 

Por exemplo, Schaufeli 

and Salanova (2007) 

mostraram que  no Journal 

of Occupational Health 

Psychology (1996-2005), em 

233 artigos publicados só 
14 estudavam 

exclusivamente aspectos 

da saúde e bem-estar.  
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Macik-Frey, Quick and Nelson (2007) analisaram toda 

a literatura de saúde ocupacional entre 1990 e 2005 e 

verificaram que dominava o estudo stress e do 

burnout.  
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Pelo contrário, depois da ênfase da Psicologia Positiva 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) e do Comportamento 

Organizacional Positivo (Luthans, 2002), ganhou destaque 

a focalização na análise do bem-estar nas organizações, 

de que são exemplos o engagement, a felicidade e o 

prazer no trabalho. 
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Atualmente, julgamos que uma visão do que se passa 

com os trabalhadores de uma dada organização 

obriga a analisar em simultâneo o seu stress e o seu 

bem-estar naquele contexto. 

Esta perspectiva é compatível com o modelo 

holístico de stress (Nelson & Simmons, 2003) que 

defende que as características do contexto de 

trabalho desencadeiam tanto respostas negativas 

(distress) como respostas positivas (eustress).   
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Consideramos que é um dever das organizações e dos 

psicólogos das organizações e do trabalho promover o 

bem-estar e diminuir o stress, não só porque é o que 

deve ser feito com os trabalhadores, mas também 

porque é a solução mais vantajosa para a 

organização.  

As investigações têm comprovado que: 

a saúde e o bem-estar geral do empregado 

dependem do stress e do bem-estar no 

contexto de trabalho; 

o abandono, o desempenho das tarefas e os 

CCOs dependem do stress e do bem-estar 

no contexto de trabalho.  
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a Análise Simultânea  

do Burnout e  

do Engagement  



Nas nossas investigações temos considerado o Burnout 

e o Engagement como indicadores do stress e do bem-

estar no trabalho e temos realizado a sua avaliação em 

simultâneo. 

 

Burnout pode ocorrer em qualquer profissão e caracteriza-se 

por:  

A exaustão assemelhar-se-ia a reacções gerais de stress, 

como a fadiga, a depressão relacionada com o 

trabalho.  

O cinismo pode ser visto como um distanciamento 

mental, que pode manifestar-se como alienação e 

desinvestimento face ao trabalho de um modo geral. 
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Os trabalhadores com elevado engagement sentem-se 

com muita energia para realizar o seu trabalho e muito 

envolvidos com as actividades. 

Engagement é definido como “um estado psicológico 

positivo que se caracteriza por elevado vigor e elevada 

dedicação na realização do trabalho” (Shaufeli, Salanova, 

González-Romá, & Bakker, 2002).  
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O Burnout tem sido avaliado com uma versão 

Portuguesa do Maslach Burnout Inventory – General 

Survey (MBI-GS; Schaufeli, Leiter, Maslach, Jackson, 1996).  

-Exaustão (5 itens: e.g., “Eu sinto-me exausto(a) no 

final de um dia de trabalho”);  

-Cinismo (5 itens: e.g., “Eu duvido do significado do 

meu trabalho”).  
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O Engagement tem sido avaliado com uma versão 

Portuguesa do Utrecht Work Engagement Scale (UWES; 

Schaufeli, et. al., 2002).  

-Vigor (6 itens: e.g., “Quando acordo de manhã 

sinto-me bem por ir trabalhar”)  

-Dedicação (5 itens: e.g., “O meu trabalho inspira-

me”). 

Em ambas as escalas as resposta são dadas numa 

escala de Likert:  0 = Nunca; 6 = Sempre. 

Quanto mais elevados os resultados mais os 

trabalhadores sentem Burnout e mais sentem 

Engagement.  
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Esta análise simultânea foi apoiada em um estudo 

(Chambel & Peiró, 2011) que incluiu várias amostras 

de profissões consideradas estressantes (N=2495): 

militares (N=387); bombeiros (N=1487); professores 

(N=218); enfermeiros (N= 293); técnicos de 

ambulância de emergência (N=110). 
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Estes soldados vivem 

diferentes situações de 

stress: monotonia, 

horas de trabalho, 

isolamento, 

afastamento da família, 

contacto com 

populações em 

sofrimento (Bartone, 

1998; Britt, 1998; Litz, 

1996). 
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A investigação internacional 

tem mostrado que estes 

profissionais vivem 

diversificadas situações que 

induzem elevados níveis de 

stress, o qual resulta quer 

das características do 

trabalho também comuns a 

outros profissionais (p.ex. 

trabalho por turnos, 

interdependência funcional, 

períodos “mortos” sem 

atividade...) quer da vivência 

de situações com elevadas 

exigências agudas que 

implicam reações 

emocionais fortes.  
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Professor é uma 

profissão na qual se tem 

reconhecido 

internacionalmente 

elevados níveis de 

burnout, sendo o 

síndrome de stress mais 

estudado nesta profissão 

(Gold & Roth, 1993; 

Marques Pinto, 2003; 

Maslach, Jackson, & Leiter, 

1996). 
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Os profissionais de emergência pré-hospitalar estão 

sujeitos a elevado stress, particularmente pelas 

elevadas exigências emocionais implicadas no exercício 

da sua actividade (p. ex., Beaton, Murphy, Johnson, Pike & 

Corneil, 1998; Naudé e Rothmann, 2006). 
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Considera-se também que 

os enfermeiros são 

profissionais sujeitos a 

elevado stress, não só 

porque vivem situações 

comuns às de outros 

profissionais (ex.  trabalho por 

turnos, rotina, excesso de 

trabalho…), mas também 

porque têm a exigência de 

se sentirem responsáveis 

sobre a saúde de outras 

pessoas.  
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Realizamos uma análise de clusters para a totalidade da 

amostra e verificamos a existência de 4 padrões 

diferentes de conjugações dos níveis de Burnout e de 

Engagement. 

 

 

 Patterns N 

Dimensions of burnout and engagementHuman Services Workers 

(N=2495) 

Exhaustion Cynicism Vigor Dedication 

1 482 2.25 0.92 3.72 4.13 

2 281 4.11 3.17 3.66 4.01 

3 1155 1.08 0.54 5.29 5.59 

4 577 3.57 1.52 5.05 5.46 
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No entanto, verificamos que a distribuição pelos 

vários padrões de Burnout e de Engagement 

dependia das várias profissões. 

 
Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 

Nurses 
44.2%  

(n=129) 

17.1% 

(n=51) 

25.7% 

(n=75) 

13.0%  

(n=38) 

Emergency 
33.6%  

(n=37) 

18.2% 

(n=20) 

30.0% 

(n=33) 

18.2%  

(n=20) 

Fire-fighters 
9.8%  

(n=146) 

11.6% 

(n=172) 

49.4% 

(n=735) 

29.2%  

(n=435) 

Soldiers 
18.6%  

(n=72) 

1% 

(n=4) 

66.7% 

(n=258) 

13.7%  

(n=53) 

Teachers 
45.2%  

(n=98) 

16.1% 

(n=35) 

24.4% 

(n=54) 

14.3%  

(n=31) 
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Os Militares e os Bombeiros 

parecem ser os profissionais mais 

protegidos em termos de Burnout e 

que mais Engagement têm, quando 

comparados com os restantes 

profissionais.  
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Analisamos na amostra de Enfermeiros a influência 

dos diferentes padrões de Burnout e Engagement no 

seu Desempenho, avaliado pelo respectivo chefe no 

mesmo momento (T1) e 6 meses depois (T2). 

 
Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 

T1 
4.38 

(0.59) 

4.22 

(0.52) 

4.44 

(0.56) 

4.47 

(0.58) 

F 1.78 

T2 
4.08 

(0.74) 

4.00 

(0.65) 

4.37 

(0.68) 

4.12 

(0.66) 

F 3.15* 
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Para o Desempenho dos Enfermeiros é fundamental 

ter baixo Burnout e elevado Engagement, suportando a 

ideia que é necessário criarmos contexto de trabalho 

que permitam aos trabalhadores terem baixo stress e 

elevado bem-estar. 
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Nós consideramos que é fundamental desenvolver 

investigação que nos permite conhecer as variáveis 

do contexto organizacional que podem atenuar o 

stress e promover o bem-estar dos seus 

trabalhadores.  
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